de 12 a
35 anys

+info i inscripcions
a www.tarragonajove.org

Torna l’Estiu ple
d’activitats!
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STREET FOOD / RUTA AMB BICICLETA
BTT / HEROÏNES ANONIMES /
JORNADA DE GAMING I REALITAT
VIRTUAL / Xerrada MARCEL I JÚLIA /
SUMMERWEEK DE TRAP / SUMMERWEEK
DE HIP HOP / SUMMERWEEK DE LA
PEDRA / CLASSE OBERTA DE SKATE /
INICIACIÓ AL PATINATGE EN LÍNIA /
VOGUE: PROTESTA I EXPRESSIÓ LGTBIQ+
/ SUDOKU. EINES DE COMPOSICIÓ
ESCÈNIQUES / PALLASSADES / PUZZLE
VOCAL D’ESTILS / ESTRATÈGIES
COMUNICATIVES ORALS EN LLENGUA
ANGLESA / CREACIÓ D’UNA PÀGINA
DE CÒMIC / IL·LUSTRACIÓ AMB
TINTA NEGRA... i molt més!
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ÍNDEX

INFORMACIÓ I ATENCIÓ
A LES INSCRIPCIONS

ACTIVITATS

EDUCACIÓ

Més info i inscripcions a
partir del 2 de juny

TELÈFONS DE CONTACTE I SUPORT
A LES RESERVES DE PLACES
Per estar al dia i tenir més informació
sobre les activitats de l’estiu Tarragona
Jove, pots fer-ho des dels següents canals:
www.tarragonajove.org
@tarragonajove a Instagram i Facebook
t.me/oficinajovedeltarragones a Telegram
O també et pots donar d’alta a
www.tarragonajove.org/butlleti

Si tens dubtes, necessites suport i
acompanyament en el procés d’inscripció,
et calen més detalls sobre les activitats o
bé no tens clar com participar-hi des dels
espais virtuals, pots posar-te en contacte
a tarragonajove@tarragona.cat o bé a
tarragones@oficinajove.cat. Altrament,
pots trucar al 977 251 873 (Oficina Jove
del Tarragonès) o al 977 296 251 (Espai
Jove Kesse). En cas de necessitat, et pots
adreçar a nosaltres presencialment
als equipaments juvenils de la ciutat
en l’horari reduït d’atenció (consultar
l’horari al web o a la contraportada).
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HEROÏNES ANÒNIMES.
COMUNICACIÓ INCLUSIVA
De dt a dv, del 12 al 15 de juliol (17 a 18.30 h)
Espai Jove Kesse / + 12 anys

A càrrec de Laura Recasens

*més info a la pàg. 34 IDIOMES, COMUNICACIÓ I CREACIÓ LITERÀRIA

STREET FOOD –
TALLERS DE CUINA

Dj.; 30 de juny i 7, 14, 21 i 28 de juliol (18 h a 20 h) / gratuït
Espai Jove Kesse / +12 anys

A càrrec d’Elena Gracia

*més info a la pàg. 39 CUINA

RUTA AMB
BICICLETA BTT

Dv, 8 de juliol (9.30 a 12.30 h) / gratuït
Plaça Imperial Tàrraco 1 / de 16 a 35 anys

A càrrec de l’Escamot Cooperativa

*més info a la pàg. 20 ESPORTS I AVENTURA.

CURS DE MONITOR/A
DE MENJADOR

De dl a dj; de l’11 al 21 de juliol (de 10 a 14 h) /
50€ 25€ (amb carnet Tarragona Jove)
Espai Jove Kesse / de 16 a 35 anys

A càrrec de Fundació Santa Maria de Siurana

*més info a la pàg. 44 HABILITATS SOCIALS I PERSONALS.

CURS DE MONITOR/A DE
LLEURE EDUCATIU intensiu

De dl. a ds.; del 27 de juliol al 8 d’agost (10 a 14 h i 15 a 19 h)*
100 € 50 € (amb carnet Tarragona Jove)
Espai Jove Kesse / de 18 a 35 anys
A càrrec de Fundació Santa Maria de Siurana

*més info a la pàg. 45 HABILITATS SOCIALS I PERSONALS
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JORNADA DE GAMING
I REALITAT VIRTUAL
Dt. 26 de juliol (16 h a 21 h)
Espai Jove La Palmera / de 14 a 35 anys

SUMMERWEEKS

*més info a la pàg. 38 INFORMÀTICA I XARXES SOCIALS.

LLIM. LLETRA I MÚSICA.
Xerrada MARCEL I JÚLIA
Dv, 29 de juliol (18 a 19.30 h) / gratuït
Espai Jove Kesse / de 12 a 35 anys

*més info a la pàg. 29 MÚSICA.

SUMMERWEEK
D’INICIACIÓ AL TEATRE

De dl. a dv.; del 4 de juliol al 8 de juliol (9.30 a 11 h) / gratuït
Espai Jove Kesse / de 14 a 19 anys

A càrrec de Joan Rioné

Taller d’iniciació al teatre destinat a qualsevol jove a qui li agradi somiar,
pujar a l’escenari i transformar-se en tot allò que vulgui! El teatre és
com la vida però dalt d’un escenari. Abordarem el joc teatral d’una manera
lúdica i divertida.

SUMMERWEEK
D’ESCRIPTURA CREATIVA
De dl. a dv.; del 18 al 22 de juliol (11 a 13 h) / gratuït
Espai Jove Kesse / de 14 a 19 anys

A càrrec d’Íngrid Ventura

Tant si ets fan de les ironies, com si gaudeixes llegint i inventant històries,
vine i experimentaràs tot el que pots arribar a fer amb les paraules i la
teva creativitat!
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SUMMERWEEK
DE TRAP

COMPOSICIÓ DE LLETRES
De dl. a dj.; del 25 al 28 de juliol (18.30 a 20.30 h) / gratuït
Espai Jove Kesse / de 12 a 19 anys
A càrrec de la Bittah i Kastro

En una setmana intensiva seràs protagonista dels estils i formes expressives del trap i rap (cultura urbana) passant especialment per la creació
d’un tema i tot coordinat per dues de les figures referents al país com són
Elane i Bittah. Actuació final a la nit del trap el dijous 28 de juliol a les
21 h en el marc del Festival Sota La Palmera.
*Exhibició: dj. 28 de juliol a les 21h a l’Espai Jove la Palmera

SUMMERWEEK JOVE EXPRESS

JOCS I LLEURE EDUCATIU
De dl. a dv. (18 a 20 h) / gratuït
Espai Jove Kesse / de 12 a 20 anys
Torn 1: del 27 de juny a l’1 de juliol
Torn 2: del 4 al 8 de juliol
Torn 3: del 11 al 15 de juliol
Torn 4: del 18 al 22 de juliol

Torn 5: del 25 al 29 de juliol
Torn 6: de l’1 al 5 d’agost
Torn 7: del 8 al 12 d’agost

Programació variada de jocs, tallers i exercicis del tot dinàmics fins a
arribar a despertar i materialitzar racons amagats de la teva imaginació.

SUMMERWEEK
DE HIP HOP

Dl, 11 al 15 de juliol (18.30 a 20.30 h) / gratuït
Espai Jove Kesse / de 12 a 35 anys

A càrrec de Salva Faye

Durant la setmana aprendrem gran varietat de passos bàsics, per a entendre el vocabulari i moviment de l’Hip hop dance. Aprendrem a diferenciar
els rapers de diferents èpoques i la seva música, i el perquè de perquè es
ballen de diferents formes i estils dins de l’Hip hop Dance. Iniciació al
freestyle, amb pautes d’entrenament per a desenvolupar la teva pròpia
manera de ballar, amb total llibertat.

SUMMERWEEK
DE CIRC I ALTRES BESTIESES
De dl. a dv.; del 25 al 29 de juliol (9.30 a 11.30 h) / gratuït
Espai Jove La Palmera / de 12 a 30 anys

A càrrec de Cia. Passabarret

Arriba l’oportunitat de ser la persona més bèstia, fer acrobàcies agosarades, equilibris intrèpids, manipular malabars i altres andròmines,
descobrir la valentia i la seguretat en tu mateixa. T’agrada el circ?
10
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SUMMERWEEK
DE CINEMA

De dl. a dv.; del 4 al 8 de juliol (17.30 a 19.30 h) / gratuït
Espai Jove Kesse / de 16 a 19 anys
A càrrec d’Eva Vallès i Anna Fonoll

Càmera i... acció! “Silenci, gravem”, “Acció”, “Talleu, és bona!”... Aquestes
i altres ordres estan presents a l’imaginari cinematogràfic. Pas a pas,
descobreix què hi ha rere una producció d’una “pel·li”. Amb tots aquests
coneixements, farem en equip el nostre propi curtmetratge.

SUMMERWEEKS

SUMMERWEEK
DE RÀDIO I PODCASTS

De dl. a dv.; del 27 de juny a l’1 de juliol (10 a 12 h) / gratuït
Radio Ciutat de Tarragona / de 12 a 25 anys

A càrrec de Ràdio Ciutat de Tarragona

Des del transistor al mòbil, avui en dia, podem escoltar i descarregar
pistes i àudios que expliquen un seguit de notícies, entrevistes, programacions... Aquesta setmana serà una experiència única conduïda per un grup
de professionals amb la intenció de descobrir en viu com es treballa en una
ràdio. *Ho coorganitza: Ràdio Ciutat de Tarragona

SUMMERWEEK
DE STEAM: CIÈNCIA,
TECNOLOGIA, ENGINYERIA,
ART I MATEMÀTIQUES

De dl. a dv.; de l’11 al 15 de juliol (9.30 a 12.30 h) / gratuït
Espai Jove Kesse / de 12 a 17 anys

A càrrec de Dynamind

Les eines STEAM (en anglès) recullen activitats de ciència, tecnologia,
enginyeria, art i matemàtiques. Durant aquesta setmana realitzaràs un
tastet de diferents activitats relacionades amb aquestes eines, amb una
mirada especial cap un món més sostenible: Disseny 2D i 3D, programació
de robots, Scratch i Makecode.
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ÈPOCA: Medieval
TREBALL AMB LA PEDRA
Dc., 20 de juliol (19 a 21 h)
Camp de Mart

SUMMERWEEK
DE LA PEDRA

De dl. a dj.; del 18 al 21 de juliol (19 a 21 h) / gratuït / de 14 a 30 anys
Diverses localitzacions

A càrrec d’Auriga Serveis Culturals

ÈPOCA: Neolític
HUMANS I PEDRES
Dl., 18 de juliol (19 a 21 h)
Pati de l’espai Jove Kesse

A càrrec de Miquel Guardiola de l’IPHES (Institut Català de Paleoecologia
Humana i Evolució Social).

ÈPOCA: Romans
DECORACIÓ AMB MOSAICS
Dt. 19 de juliol (19 a 21 h)
Conjunt Monumental de Centcelles

A càrrec de Anna Catà i coorganitzat amb el MNAT. Dimarts 19 de juliol.
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ÈPOCA: Moderna i
contemporània
CONSTRUCCIONS
AMB PEDRA SECA
Dj., 21 de juliol (19 a 21 h)
Parc ecohistòric del Pont del Diable

A càrrec de Carles Giménez de Marges Priorat

SUMMERWEEK
DE ROL I ENGINY

De dl. a dv.; de l’1 al 5 d’agost (17.30 a 20.30 h) / gratuït
Espai Jove Kesse / +12 anys

A càrrec de l’AJRET

Taules i taulells de joc de rol, l’enginy i l’aventura més fascinants que
actualment puguem trobar. Posa-hi els cinc sentits perquè hauràs d’assimilar instruccions i normes per entrar a les partides més trepidants.

*Ho coorganitza: Associació de Jugadores de Rol i Estratègia de Tarragona
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ESPORTS I AVENTURA
SUMMERWEEK de rol i enginy
De dl. a dv.; de l’1 al 5 d’agost (17.30 a 20.30 h) / gratuït
Espai Jove Kesse / +12 anys

A càrrec de l’AJRET

*més info a la pàg. 15 SUMMERWEEKS.

ENIGMES NOCTURNS

Dilluns, de 21 a 22.30 h / gratuït / a partir de 16 anys
Episodi 1: Dl.; 4 de juliol. Pilon’s Steet. Carrer del Comte
Episodi 2: Dl.; 11 de juliol. Pla de la Seu
Episodi 3: Dl.; 18 de juliol. Platja del Miracle. Davant de l’Amfiteatre
Episodi 4: Dl.; 25 de juliol. Placeta davant de la Diputació de Tarragona
Episodi 5: Dl.; 1 d’agost. Fortí de la Reina

EPISODI 701
221B PILON’S STREET

Dl., 4 de juliol (21 a 22.30 h) / gratuït
Pilon’s Steet. Carrer del Comte / a partir dels 16 anys

Les Irregulars de Pilon’s Street es reuneixen de nou a la ciutat per
tal d’enfrontar-se al seu primer cas. La part alta serà l’escenari
d’un delicte criminal, porta d’entrada al cicle d’aquest a temporada, els 700 anys de l’arribada de les relíquies de Santa Tecla a
Tarragona.

EPISODI 702
L’EXPEDICIÓ MALEÏDA

11 de juliol (21 a 22.30 h) / gratuït
Pla de la Seu / a partir dels 16 anys

El 12 de setembre de 1319 va sortir cap a Armènia, una delegació
d’emissaris amb la missió de tornar amb les relíquies de Santa Tecla a canvi de cavalls, teles, pedres precioses i formatges. Però el
retorn no va ser tot el plàcid que s’esperava. Resoleu què va passar
i entreu el braç de la Santa a la ciutat.

A càrrec d’Auriga, serveis culturals

Un estiu mes, l’agencia de detectius Sherlock Ltd torna a rebre expedients
policials de casos no resolts. Es necessita de nou l’ajuda de Les irregulars de
Pilon’s Street per posar llum a la foscor. Tot apunta que aquests nous casos
tenen alguna cosa a veure amb el poder que custodia les relíquies de Santa
Tecla. Què es va colar al vaixell dels expedicionaris d’Armènia que portaven les
relíquies? Quina connexió té la corona de l’Àliga, els diables i el Chartreuse?
El primer dels enigmes serà el que ja tradicionalment obre la temporada i que
serveix com a punt de partida i introducció per a les noves persones participants.
16
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EPISODI 705
EL MANUSCRIT DE
L’ELIXIR MARAGDA

1 d’agost (21 a 22.30 h) / gratuït
Fortí de la Reina / a partir dels 16 anys

EPISODI 703
EL ROBATORI DE LA CORONA

18 de juliol (21 a 22.30 h) / gratuït
Parc del miracle. Davant de l’Amfiteatre / a partir dels 16 anys
L’Àliga representa la pròpia ciutat de Tarragona i només les ciutats
i viles amb privilegis reials podien exhibir aquest element. La corona de l’Àliga ha desaparegut i s’ha encarregat la seva recuperació
a les irregulars de Pilon’s Street. Podreu seguir la pista i retornar
la dignitat a la ciutat?

EPISODI 704
PÓLVORA I FOC:
L’INFERN A LA TERRA

25 de juliol (21 a 22.30 h) / gratuït
Placeta davant de la Diputació de Tarragona / a partir dels 16 anys

El vell alquimista va entregar la rèplica exacta del manuscrit
original amb les cent trenta herbes necessàries per a destil·lar
l’elixir de la vida eterna, el secret més ben guardat dels cartoixans de la Grande Chartreuse. Recupereu el manuscrit i retorneu
la festa a la ciutat.

STREET ESCAPE
EL MISTERI DE SANT SALVADOR
Cultura en família

Dissabte 2 de juliol i dissabte 6 d’agost d’11 a 13 h.
Plaça Vermella, Sant Salvador
A càrrec de l’associació juvenil cultural Ariadna. Projecte SansaLab.

Un secret ha estat custodiat durant mil·lennis per una ordre desconeguda.
Es diu que oculta els orígens més ancestrals del barri de Sant Salvador i la
relació que aquest lloc té amb un dels personatges cabdals de la història
de la humanitat. L’enigma resta ocult als carrers del barri esperant que
persones aventureres i enginyoses el descobreixin i facin trontollar tot el
que crèiem saber.
Activitat gratuïta amb l’accés lliure i condicionada a l’aforament de l’espai.
*Ho organitza: Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona.

Diables i bèsties infernals campen per la ciutat durant els dies
de festa. Cada any es fan més forts i el seu pla malvat esclatarà
aquesta propera Santa Tecla. Atureu les malèfiques intencions i
assegureu que la festa continuï 700 anys més.
18
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3,2,1 JUGGER! Un nou joc

Torn 1: Dv. 22 de juliol
Torn 2: Dv. 29 de juliol
Llera del riu francolí / de 16 a 35 anys / 19 a 20.30 h / gratuït
A càrrec d’Associació de Rol i Estratègia de Tarragona

Entre el rugbi i l’esgrima arriba a Tarragona un nou joc de participació
mixta i de reminiscències medievals que actualment es practica a molts
països. Imaginació, destresa, tàctica i creació d’equip s’uneixen per construir una forma alternativa de fer esport i salut.

PLOGGING TARRAGONA
Sortida runner pel Riu Francoli
Dt.; 5 de juliol (18.30 a 20.30 h)
Skatepark Francoli / +12 anys
A càrrec de Al Camp Residu Zero

Una iniciativa que reuneix les ganes de fer esport i la voluntat de netejar la llera del Riu Francolí de Tarragona, farem el recorregut fins a
l’aparcament del Pont del Diable, on buidarem la brossa que hem recollit. Seguidament, farem mitja volta i tornarem a l’Skatepark. La teva
aportació mentre mous i estires les cames, consisteix a anar dipositant
els residus que trobes al llarg de la ruta. Deixem-hi la nostra petjada
ecològica. *cal portar roba còmoda i aigua *Ho coorganitza: Rezero *Col·labora: Conselleria de Neteja Pública de l’Ajuntament de Tarragona

RUTA AMB BICICLETA BTT
Dv, 8 de juliol (9.30 a 12.30 h) / gratuït
Plaça Imperial Tàrraco 1 / de 16 a 35 anys

A càrrec de l’Escamot Cooperativa

RUTA AMB CAIAC PER L’ANELLA
BLAVA DE TARRAGONA

16 a 35 anys / 20 € 10 € (amb carnet Tarragona Jove)
Ruta 1: Dc. 20 de juliol (9 a 12 h) – Sortida des del
Port Esportiu – Arribada a la platja Savinosa
Ruta 2: Dc. 27 de juliol (9 a 12.30 h) – Sortida des de la
platja Savinosa – Arribada a la platja de la Móra
A càrrec de TGNautica Kayak

Atenció!: Ruta no circular, arribada a un lloc diferent de la sortida.
Recorregut integral de tota la costa de Tarragona, en caiac en dues jornades.
Navegarem amb autèntics caiacs de travessa, per recórrer totes les
platges i roquers de Tarragona. Descobrint coves, platges amagades i els
millors espais del litoral. Durant el recorregut, buscarem els millors
indrets per capbussar-nos i gaudir del mar per sobre i per sota l’aigua.
En cada jornada navegarem una distància de menys de 10 km i es realitzarà una o dues parades *cal portar roba de bany, tovallola, gorra, ulleres

d’esnòrquel i crema solar.

Ruta amb bicicleta BTT apta a tots els perfils per gaudir d’un matí d’esport alhora que, descobrim els camins i accessos principals de la nostra
zona. Cal portar bicicleta BTT pròpia, casc, aigua i alguna cosa per picar
20
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CLASSE OBERTA DE SKATE
(DIVERSOS NIVELLS)

Ds.; 17 de setembre (9 a 11 h) / gratuït
Skate Park / de 12 a 35 anys
A càrrec de Club Skate Tarragona

TEATRE I DANSA

Des d’iniciació fins als trucs mes complicats, vine i aprofita els consells
dels millors skaters de Tarragona.

COMPETICIÓ DE SKATE

Ds.; 17 de setembre (a partir de les 11.30 h) / gratuït
Skate Park / de 12 a 35 anys

TEATRE MUSICAL O
MÚSICAL TEATRAL?

Dl a dv.; del 27 de juny a l’1 de juliol (10 a 14 h ) / 40 € 20 €
Espai Jove Kesse / de 12 a 35 anys

A càrrec de Club Skate Tarragona

A càrrec de Neus Pàmies.

Els millors skaters de la província passaran en pràctica els seus millors
trucs. Exhibició i rivalitat per guanyar. Vine a animar-los.

Intensiu d’apropament al teatre musical i a les diferents formes expressives que pot adoptar la música en escena. Has notat mai com una cançó en
una pel·lícula aconsegueix fer-te plorar o estremir-te de por? La música
té una particularitat pròpia i valuosa, ens arriba a través d’un sentit poc
convencional, la pell. Proposem uns dies d’exploració de la música escènica
com a forma de comunicació. *Ho coorganitza: Estudi de Música

INICIACIÓ AL
PATINATGE EN LÍNIA!

Dv.; 1 de juliol (19.30h a 21 h) Espai Jove Kesse / de 12 a 35 anys / gratuït

A càrrec de Lara Giralt Alvarez

Vine a passar una tarda sobre rodes. Activitat de Patinatge en Línia dirigida a tots els nivells. Aprendrem desplaçamants, frenades, girs, salts...i
farem jocs. Tot adaptat al nivell i edat del grup. No t’ho perdis!
Cal portar patins, casc i canelleres i es recomanable genolleres i colzeres.
*Ho coorganitza: Club Patinatge Dojo Tarraco
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SUMMERWEEK HIP HOP
Dl, 11 al 15 de juliol (18.30 a 20.30 h) / gratuït
Espai Jove Kesse / de 12 a 35 anys

A càrrec de Salva Faye

*més info a la pàg. 11 SUMMER WEEKS.

VOGUE: PROTESTA I
EXPRESSIÓ LGTBIQ+

Dc.; 29 de juny / de 17 a 20h / Espai Jove Kesse
+14 anys / gratuït amb inscripció prèvia
A càrrec de TBA (To Be Anounced))

Vogue o Vouguing és un ball de la cultura Ballroom originat a les sales
de ball de Nova York dels anys 80. Concebut per les comunitats negres
i llatines QUEER ha arribat per a convertir-se en un moviment social
amb el que es pot generar consciència davant de la discriminació lgtbiq+.
Activitat inclosa dins dels actes del Camp de Tarragona del 28J Dia Internacional del Orgull LGTBI. *Hi col·labora: H2o. Col·lectiu Lesbià, Gai, Bisexual,

LABORATORI DE LLIURE
MOVIMENT (ESPAI DE CREACIÓ)
Dl. a dj.; del 18 al 21 de juliol (10 a 13 h) / gratuït
Espai Jove Kesse / +13 anys

A càrrec d’Im.perfecta dansa

Quatre dies per gaudir de la dansa com a canal expressiu de les nostres
emocions, per fer servir el propi moviment com a eina creadora. Un espai
per fomentar la creativitat i la lliure expressió, descobrint-se a un mateix/a, concedint permís per a ballar amb passió, oblidant la imitació i
traient la pròpia personalitat.
Exhibició final al Festival Sota la Palmera: Nit de la Dansa. Dijous 21 de
juliol a les 21h *cal portar roba còmoda *Ho coorganitza: Cia Im.perfecta dansa

Trans*i Intersexual (LGTBI) del Camp de Tarragona

SUMMERWEEK
INICIACIÓ AL TEATRE

De dl. a dv.; del 4 de juliol al 8 de juliol (9.30 a 11 h) / gratuït
Espai Jove Kesse / de 14 a 19 anys

A càrrec de Joan Rioné

*més info a la pàg. 9 SUMMER WEEKS.
24

25

TEATRE I DANSA

SUDOKU. EINES DE
COMPOSICIÓ ESCÈNIQUES
Dv, 15 de juliol (10 a 14 h i de 17 a 19 h)
Espai Jove Kesse / de 16 a 35 anys

CIRC I MÀGIA

A càrrec de Mari a Vera

En aquest curs, destinat a persones creadores i potencials creadores que
vulguin sentir-se més còmodes en la confecció i disseny de peces multidisciplinàries, de dansa/teatre o performance. Treballarem reflexionant i
posant en pràctica lots d’elements i eines per a la composició. Ens podrem
plantejar la creació com un gran joc de combinatòria on hem de fer convergir discurs, llenguatges i elements.

SUMMERWEEK
DE CIRC I ALTRES BESTIESES
De dl. a dv.; del 25 al 29 de juliol (9.30 a 11.30 h) / gratuït
Espai Jove La Palmera / de 12 a 30 anys

*més info a la pàg. 11 SUMMER WEEKS.

PALLASSADES
Introducció al clown

De dl. A dj; de l’11 al 14 de juliol (de 18 a 20 h) / gratuït
Centre Cívic de Sant Salvador / Espai Jove la Palmera / de 12 a 35 anys

A càrrec de NunnyG

Pallasses i pallassos viuen entre nosaltres i, fins i tot, dintre nostre.
Atrevim-nos a descobrir el nostre costat divertit i reconèixer les formes
expressives diverses en el món del clown, partint del cultiu de l’humor més
blanc per encomanar el teu voltant de rialles.
Exhibició final al “Festival Sota la Palmera”: Nit de Pallasses. Dijous 14
de juliol a les 21h *Ho coorganitza: Xarxa de Centres Cívics de Tarragona
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CIRC I MÀGIA

MAGISTRAL D’INCREÏBLES
TRUCS I JOCS DE MANS
Ds.; 23 de juliol (17.30 a 20.30 h) / gratuït
Espai Jove Kesse / +14 anys

MÚSICA

A càrrec de Judith Trilirí

Res per aquí, res per allà, res a amagar! Recull dels millors jocs i trucs
de màgia per a sorprendre tothom. Atenció a les il·lusions i a l’astúcia
d’aquesta increïble maga tarragonina i alhora mediàtica artista que ha
participat en programes de televisió com “Pura magia” de RTVE.

LLIM. LLETRA I MÚSICA.
MARCEL I JÚLIA

Dv, 29 de juliol (18 a 19.30 h) / gratuït / Espai Jove Kesse / de 12 a 35 anys

L’excantant i compositor de Txarango, Marcel Lázara, i la seva companya
de viatge, Júlia Arrey arriben a l’Espai Jove Kesse per apropar la seva manera de fer música, com la senten i que hi ha darrere de les seves cançons.
A partir de les 21h en concert al Festival Sota la Palmera

INICIACIÓ A LA GUITARRA
Dt.,i dj .; del 5 al 21 de juliol (19 a 20.30 h) / gratuït
Espai Jove Kesse / de 12 a 30 anys

A càrrec de l’Escola Los Mitos

Introducció bàsica a la guitarra per tocar els temes del moment que més t’agraden o aquelles cançons que més t’han marcat. Com agafar l’instrument, els acords
més freqüents, ritmes, arpegis i consells més adients. *cal portar guitarra propia
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MÚSICA

PUZZLE VOCAL D’ESTILS

Dt, dm i dj del 12 al 14 de juliol (17.30 a 19.30 h) / gratuït
Espai Jove Kesse / de 12 a 35 anys

A càrrec de Rakel Esteve

En aquest taller es donaran recursos per treure el millor de la teva veu,
diferents estils i gèneres que amb un bon entrenament faran que puguis
treure el millor de cada cançó.

SUMMERWEEK DE TRAP.
COMPOSICIÓ DE LLETRES

De dl. a dj.; del 25 al 28 de juliol (18.30 a 20.30 h) / gratuït
Espai Jove Kesse / de 12 a 19 anys

A càrrec de la Bittah i Kastro

MÚSICA

RAPERES I VELLS

Creació de versots / rap i rima
Dt, dm i dj 9, 10 i 11 i 16 d’agost (11 a 14 h)
Espai Jove Kesse / +12 anys
A càrrec d’Oriol Grau, Fermí Fernandez (Ball de Dames i Vells) i Joel Prieto (Fetitxe 13)

Son Dames i Vells rapejant?
O cantants rapers/es fent una lectura de versots?
Balls parlats i cultura urbana es fusionen per donar a conèixer la pràctica
creativa de l’el·laboració de versots i de rap i rima.
L’Oriol Grau i Fermí Fernández, membres del ball de Dames i Vells de Tarragona i el Joel Prieto, cantant de rap conegut com Fetitxe 13, crearan
aquest espai de formació teòric, pràctica i amb molt de ritme i humor.

*Exhibició: dj. 28 de juliol a les 21h a l’Espai Jove la Palmera

Exhibició Final el dia 20 d’agost dins dels actes del Vermut Populart de
Dames i Vells*

*més info a la pàg. 10 SUMMER WEEKS.

Enmarcat dins dels actes de celebració de Santa Tecla 700
Ho Organitza: Ball de Dames i Vells, Versembrant, Àrea de Cultura i Servei Municipal
de Joventut de l’Ajuntament de Tarragona.

* VERMUT POPULART
DAMES I VELLS
Ds, 20 d’agost (12 h)
Plaça de Dames i Vells

Concursos, exhibicions i tallers, Dj’s, fideuada popular... i Toca Peron!
Ho organitza: Ball de Dames i Vells de Tarragona
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IDIOMES, COMUNICACIÓ I CREACIÓ LIETRÀRIA

SUMMERWEEK
DE RÀDIO I PODCASTS
IDIOMES, COMUNICACIÓ
I CREACIÓ LITERÀRIA

CURS D’INICIACIÓ A LA
LLENGUA JAPONESA

Espai Jove Kesse / 10.30 a 12.30 h / gratuït / +14 anys
Torn 1: Dl.; dc. i dv.; del 4 al 15 de juliol
Torn 2: Dl.; dc. i dv.; de l’1 al 12 d’agost
A càrrec d’Àngel Fco. Monedero

Curs intensiu de llengua japonesa per tal d’aproximar els i les alumnes
als sil·labaris hiragana i katakana, als adjectius i verbs més freqüents, al
vocabulari japonès i a l’escriptura amb kanjis. La immersió necessària per
animar-te a descobrir els trets més característics de la llengua japonesa.

SUMMERWEEK
D’ESCRIPTURA CREATIVA

De dl. a dv.; del 27 de juny a l’1 de juliol (10 a 12 h) / gratuït
Radio Ciutat de Tarragona / de 12 a 25 anys

A càrrec de Ràdio Ciutat de Tarragona
*més info a la pàg. 13 SUMMER WEEKS

ESTRATÈGIES
COMUNICATIVES ORALS
EN LLENGUA ANGLESA.

19 i 21 de juliol (17 a 1 h) / gratuït
Espai Jove Kesse / +14 anys
A càrrec d’Íngrid Ventura

Entens l’anglès, però a l’hora de parlar-lo se’t fa un nus a la gola? Don’t
worry! En aquest taller descobriràs alguns trucs que faran que perdis la
por a expressar-te en llengua anglesa tant a l’escola, a la feina o anant
de vacances!
El taller s’impartirà majoritàriament en llengua anglesa i s’estructurarà en dues sessions de dues hores cadascuna on treballarem
diversos trucs per a millorar la nostra producció oral i pronunciació
en llengua anglesa.

De dl. a dv.; del 18 al 22 de juliol (11 a 13 h) / gratuït
Espai Jove Kesse / de 14 a 19 anys

A càrrec d’Íngrid Ventura

*més info a la pàg. 9 SUMMER WEEKS
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IDIOMES, COMUNICACIÓ I CREACIÓ LIETRÀRIA

CINEMA, ARTS PLÀSTIQUES I VISUALS

SPAM. SOTA LA PALMERA
ART MURAL
Dc, 29 de juny (de 10.30 a 14 h i de 16 a 19 h)
Espai Jove la Palmera

A càrrec de l’Associació d’ il·lustradores de Tarragona

Les il·lustradores Alejandra Zuñiga i Yolanda Diaz realitzaran una representació mural als Displays de l’Espai Jove la Palmera. En aquesta
intervenció volen visualitzar el concepte del dolor, buit i petjada que deixa la guerra, des d’una visió positiva cap a l’esperança i el canvi.

HEROÏNES ANONIMES.
COMUNICACIÓ INCLUSIVA
De dt a dv, del 12 al 15 de juliol (17 a 18.30 h)
Espai Jove Kesse / +12 anys

A càrrec de Laura Recasens

Si t’agrada escriure i t’agradaria conèixer persones que també escriuen,
vine en aquest taller on et podràs iniciar en l’àmbit de la comunicació i
l’escriptura. Reflexionarem i treballarem sobre aspectes de la transfòbia,
les desigualtats de gènere o l’amor romàntic, amb l’objectiu de crear una
campanya publicitària.
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CREACIÓ D’UNA
PÀGINA DE CÒMIC
Dl, dc i dv 4, 6 i 8, de juliol (18 a 20 h)
Espai Jove Kesse / + 12 anys

A càrrec de Sami Luu

Taller pràctic per conèixer el procés de creació de personatges, guió i
composició d’una pàgina de còmic. En aquest taller es donaran a conèixer
les eines per a que facis el disseny del teu propi projecte.
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CINEMA, ARTS PLÀSTIQUES I VISUALS

INFORMÀTICA I XARXES SOCIALS

IL·LUSTRACIÓ
AMB TINTA NEGRA

De dl. a dv.; del 11 al 15 de juliol (17.30 a 19 h) / gratuït
Centre cívic de Sant Salvador / de 16 a 19 anys

A càrrec d’ Armand Il·lustració

Si t’agrada dibuixar o vols descobrir la tinta i les seves possibilitats a
l’hora d’il·lustrar, aquest és un curs introductori per començar a caminar.
Farem un apropament a la il·lustració amb la tinta negra, descobrirem
llibres i autores, jugarem amb les possibilitats de la tinta, la taca, la
línia, l’ombra, l’error creatiu. Buscarem camins diversos a l’hora de crear
les nostres imatges.

SUMMERWEEK
DE CINEMA

De dl. a dv.; del 4 al 8 de juliol (17.30 a 19.30 h) / gratuït
Espai Jove Kesse / de 16 a 19 anys

SUMMERWEEK
DE STEAM: ciència, tecnologia,
enginyeria, art i matemàtiques
De dl. a dv.; de l’11 al 15 de juliol (9.30 a 12.30 h) / gratuït
Espai Jove Kesse / de 12 a 17 anys

A càrrec de Dynamind

GENIALLY:
l’aplicació definitiva per
a la teva presentació
Dl. 27 de juny (17.30h a 20 h)
Espai Jove Kesse / de 14 a 35 anys

A càrrec d’Angel Cruz

Els teus continguts agraden, però només enganxen si són interactius. Oblida això de passar desapercebut i aconsegueix connectar. Fes servir Genially
per crear continguts molt “wooow” sense gairebé dedicar temps. Sigui quin
sigui el teu projecte o presentació.

A càrrec d’Eva Vallès i Anna Fonoll

*més info a la pàg 12 SUMMERWEEKS.
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INFORMÀTICA I XARXES SOCIALS

JORNADA DE GAMING I
REALITAT VIRTUAL
Dt. 26 de juliol (16h a 21 h)
Espai Jove La Palmera / de 14 a 35 anys

Vine a passar amb nosaltres aquest tarda d’oci digital. Et podràs inscriure
al torneig de Mario Kart 8 Deluxe, però també jugar a altres jocs amb la
Playstation 4, XBOX ONE, Nintendo Switch, i 2 dispositius de Realitat Virtual.

CUINA
STREET FOOD
TALLERS DE CUINA

Dj.; 30 de juny i 7, 14, 21 i 28 de juliol (18 a 20 h) / gratuït
Espai Jove Kesse / +12 anys

A càrrec d’Elena Gracia

Un viatge intercultural als cinc continents per descobrir la cuina i les
seves influències, els orígens i la cultura. Generant un espai des d’on
aprendre tècniques culinàries i fomentar el respecte cap als productes

EUROPA – STREET FOOD
Dj.,30 de juny (18 a 20 h) / gratuït

Aquesta sessió ens quedem a Europa i prepararem la clàssica pizza
italiana, bürek de Croàcia i de postres una crep amb salidou de la
Bretanya Francesa.

ÀFRICA - STREET FOOD
Dj, 7 de juliol (18 a 20 h) / gratuït

En aquesta sessió prepararem tajin del nord amb gran varietat
d’espècies, injera d’Etiòpia, un àpat simple i de carrer, i melktert
de Sud-àfrica d’arrels angleses.
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CUINA

AMÈRICA - STREET FOOD
Dj., 14 de juliol (18 a 20 h) / gratuït

Al primer plat viatjarem al Perú per conèixer els secrets del cebiche, el segon plat ens desplacem a Mèxic i els seus tacos, i de postres
a Nord Amèrica amb un magnífic cupcake,

OCEANIA - STREET FOOD
Dj., 21 de juliol (18 a 20 h) / gratuït

A causa de la gran afluència Anglesa l’hamburguesa és un plat fort,
però en aquest cas sempre amb remolatxa. Continuarem amb una
famosa recepta de Chico Rolls i de postre Pavlova, tant d’Austràlia
com Nova Zelanda.

CUINA

GELATS, BATUTS
I DOLÇOS SALUDABLES
I REFRESCANTS
Dj.; 4 d’agost (18.30 a 20.30 h) / gratuït
Espai Jove Kesse / +12 anys

A càrrec de Paula López de l’Espiga d’Or

Necessites incloure més fruita i verdura a la teva dieta? o vols donar-te
cada dia un caprici saludable? Aprèn en aquest taller les pautes bàsiques
per a combinar de forma òptima els ingredients, tècniques i alternatives
de dolços saludables per aquest estiu.

ÀSIA - STREET FOOD
Dj., 28 de juliol (18 a 20 h) / gratuït

A Vietnam trobem els Gois Cuon, també parlarem de l’extensa recepta d’Orient sense un origen clar: els falàfels, i per finalitzar
Dorayakis del Japó.
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TREBALL I EDUCACIÓ
AULA D’ALFABETITZACIÓ DIGITAL
Dj del 7 de Juliol al 28 de juliol (10 a 12 h) / gratuït
Espai Jove Kesse / +16 anys

A càrrec del servei de Treball i Educació de l’Oficina Jove del Tarragonès

Des de el processador de textos fins navegar per internet i l’ús del correu
electrònic i xarxes socials. Aquesta aula pretén dotar de coneixements i
les destreses pràctiques necessàries per utilitzar les noves tecnologies de
la informació i la comunicació (TIC’S)

AULA RECERCA DE FEINA

Dimarts del 5 de juliol al 26 de juliol (10 a 12 h) /gratuït
Espai Jove Kesse / de 16 a 35 anys

A càrrec del servei de Treball i Educació de l’Oficina Jove del Tarragonès

Els canals de recerca de feina són aquelles vies que emprem per trobar
oportunitats laborals. Saps per on circulen les ofertes de feina? I on
has d’anar a buscar feina? Amb aquest taller et volem oferir l’espai,
les eines, els mitjans i el suport tècnic, imprescindible en el temps de
recerca de feina.

SALUT
RELACIONS
SALUDABLES A LA XARXA
Dimecres 6 de juliol / 17.30 a 19.30 h
Espai Jove Kesse / de 16 a 35 anys / gratuït

A càrrec d’ Equip SEER

Estem vivint un moment marcat per un canvi en les formes de relacionar-nos, cada cop més condicionades per les xarxes socials i el món digital.
Sens dubte aquest nou paradigma ens ha ajudat a mantenir connexions
amb més persones i ha fet més curtes les distàncies...Creem conjuntament
aquest procés de reflexió profund i crític que permeti construir aquesta
nova forma de relacionar-nos de la manera més saludable possible?

KESSE T’ESCOLTA

SUPORT EMOCIONAL PER A JOVES

Cita prèvia a través del nostre whatsapp o tarragonajove.org/kessetescolta
de 12 a 35 anys / gratuït / Atenció individual en línia o presencial
A càrrec de Jordi Rodríguez

S’ofereix un espai d’atenció individual i confidencial, un espai de confiança on
els i les joves podran conversar sobre els temes que vulguin, expressar què
pensen i com es senten en cada moment. Qualsevol dubte, preocupació, malestar
o inquietud podrà ser exposada. Alhora, es proporcionaran les eines necessàries
per a donar-li resposta. Els i les joves rebran l’acompanyament necessari per
poder descobrir quin objectiu es poden marcar per trobar solucions.
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CAIXA D’EINES

CAIXA D’EINES. HABILITATS SOCIALS I PERSONALS
TÈCNIQUES D’ESTUDI I
ESTRATÈGIES D’APRENENTATGE

Torn 1: dilluns i dimecres de l’11 al 20 de juliol - 4 sessions (17 a 19.30 h)
Torn 2: de dl a dj.; de l’1 al 4 d’agost - 4 sessions (10.30 a 13 h)
Espai Jove Kesse / de 12 a 17 anys / gratuït
A càrrec de Jordi Rodríguez

Si vols aconseguir que estudiar deixi de ser una maledicció, t’oferim noves
maneres de pensar i actuar per aconseguir el millor resultat als teus estudis. El què i el com aprendre que podràs aplicar tota la vida. Tu tens les
capacitats, nosaltres les farem créixer. Per què no gaudir de les estones
d’estudi... o com a mínim, treure’n el màxim profit!

CURS DE MONITOR/A
DE MENJADOR

De dl a dj; de l’11 al 21 de juliol (de 10 a 14 h) / 50€
Espai Jove Kesse / de 16 a 35 anys

De dl. a ds.; del 27 de juliol al 8 d’agost (10 a 14 h i 15 a 19 h)* 100 € 50 €
Espai Jove Kesse / de 18 a 35 anys

A càrrec de Fundació Santa Maria de Siurana

El curs de monitor i monitora és un programa de formació adreçat a aquelles persones que estan interessades a formar-se en el camp del lleure
educatiu. Un cop superat tot el procés acadèmic s’obté el Diploma i Carnet
de Monitor d’Activitats de Lleure Infantil i Juvenil que atorga la Direcció
General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.
*Presentació: Dia 27 de juliol a les 9h

25€

A càrrec de Fundació Santa Maria de Siurana

Vols adquirir la formació bàsica d’un Monitor de Menjador i transport escolar? Coneix i aprèn les estratègies educatives que pot oferir un animador
en el medi escolar i transport.
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CURS DE MONITOR/A DE
LLEURE EDUCATIU intensiu

SUMMERWEEK
DE LA PEDRA

De dl. a dj.; del 18 al 21 de juliol (19 a 21 h) / gratuït / de 14 a 30 anys
Diverses localitzacions

A càrrec d’Auriga Serveis Educatius

*més info a la pàg. 14 SUMMER WEEKS.
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CAIXA D’EINES

FERRALLA INTERESTELAR,
un abocador descontrolat

Dv.; 15 de juliol (21 h) Casa Canals (Carrer Granada, 11) / de 12 a 35 anys

CAIXA D’EINES

PLÀSTIC FREE.
COSMÈTICA DOMESTICA!

A càrrec de Carlos Uriarte

Dv.; 5 d’agost / 19 h / Espai Jove la Palmera
+12 anys / gratuït amb inscripció prèvia

Tot observant el cel nocturn prendrem consciència que no tot el que veiem
brillar o transitar per sobre els nostres caps són cossos celestes. Parlarem de ferralla, d’impacte mediambiental, l’afer Austràlia i la missió
Apol·lo i com no, la mina del Starlink i les noves agències privades que
inundaran l’òrbita baixa de la terra amb més de cinquanta mil satèl·lits.

Aprendre a identificar cosmètica natural i conscient, quins beneficis ens
poden aportar els productes naturals propers, com cuidar el nostre organisme i la pell, l’òrgan més gran del cos, i com tenir cura dels cabells
com a font d’energia i vitalitat. *Més info i inscripcions a partir del 2 de juny a

A càrrec de La Silvestrina

www.tarragonajove.org

CURATIVES
L’economia de viure!

Dv.; 1 de juliol (19 h) Antic Ajuntament (carrer Major, 41 – Tarragona)
de 14 a 35 anys / gratuït
A càrrec de CooperAcció

Una sessió informativa plena de reflexions i processos econòmics, socials
i culturals incloents, justos i sostenibles, que garanteixin l’exercici dels
drets de les dones mitjançant l’enfortiment com a subjectes d’un model
econòmic, polític, social i cultural alternatiu enfront del neoliberalisme i
el patriarcat.*Més info i inscripcions a partir del 2 de juny a www.tarragonajove.org
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15a EDICIÓ
MIRALL SONOR

AMANDA
ÁLVARO
Pop / Indie

WE ARE
APES, HELLO!
Punk/rockhardcore/pop
Dj, 30 de juny (21h)

WE ARE APES, HELLO!

We are apes, hello!

AMANDA ÁLVARO

Amanda Álvaro.
Cançons pop hipnòtiques d’inici atmosfèric i somiador que va creixent
en intensitat i sentiment a mesura
que la base rítmica ens porta cap
a un final en que eclosionen tots
els instruments. Alguna mitjans ja
s’han atrevit a catalogar-la com
una de les millors veus que ha donat
el pop indie espanyol els darrers
temps, donarà molt que parlar...

La seva música és una mescla de
punk rock, hardcore i pop. Entre les
seves influències poden estar grups
com Hüsker Dü, Descendents, Green
Day, Screeching Weasel, Jimmy Eat
World, Osker, Cloud Nothings, Beach
Slang...
Les seves lletres ens parlen de divertir-se, escapar, estimar, amistat,
odiar, foscor...
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LA TORTUGA
QUE NUNCA
TUVE

Rock/pop/mestissatge

SEGONAMÀ
Mestissatge

Dv.; 1 de juliol (21 h)
La Tortuga Que Nunca Tuve, grup
musical del Camp de Tarragona
que agrupa cançons amb una base
de mestissatge entre el rap, el
folk i la música electrònica i amb
unes lletres reivindicatives sobre
l’actualitat.
Segonamà, Aquest any Serà el final
d’un viatge que va començar l’estiu
del 2011 a Riudoms, i en el qual el
grup ha publicat una maqueta, un
EP i tres discos d’estudi: Endinsa’t
(Autoeditat 2016), Respira (Autoeditat 2018) i ERIAL (Música Global
2020). El grup estrena també el
darrer single de comiat No m’amago, una cançó que reivindica els
aprenentatges d’aquests anys i
reflexiona al voltant dels prejudicis i l’opinió pública. En aquesta
ocasió, el grup ha volgut retornar
als aires festius sense perdre la
consolidació assolida en el seu
darrer disc.
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LA TORTUGA QUE NUNCA TUVE

ALBA MORENA

HABLA DE MI EN PRESENTE

SEGONAMÀ

ALBA
MORENA
Fusió

HABLA DE MI
EN PRESENTE

Techno-rumba
Ds, 2 de juliol (21 h)

“LES DUES EDATS” és el primer disc
d’Alba Morena en el qual debuta
com a cantant, compositora i productora.
En ell es relata el camí de la seva
infància amb versions que escoltava quan era petita i el trànsit
a una maduresa complicada amb
peces originals.

S’aborden temes com el suïcidi, el
duel, l’amor tòxic i la consciència-herència familiar entre altres.
Tot des de l’electrònica i la música
urbana amb tocs de música clàssica
i inspiració en el flamenc i gèneres
alternatius.
Habla de mi en presente, és una
banda de techno-rumba que es va
formar inicialment el 2012 a Berlín.
En 2017 van llançar el seu primer
disc titulat “Rumba del Nord”, en
el qual es troben temes com “No”
o “Bonica”. No obstant això, en els
últims anys la banda s’ha decantat
més pels senzills, d’entre els quals
destaquen “Estrella”, “Urele” o el
remake de “Fer-me mal (Don’t Hurt
Em)” al costat de EJ Marais.
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MAGALÍ
DATZIRA

Jazz

Swing/dixie/jazz

Dj, 7 de juliol (21h)

Dv, 8 de juliol (21h)

Magalí Datzira és una contrabaixista, cantant i compositora
barcelonina. Ha crescut en un ambient musical des que era petita i
fa pocs anys que s’ha desenvolupat
professionalment com a líder. En
canvi, fa molts anys que actua com
a sidewoman en varis projectes
d’estils molt diversos. La seva discografia és molt ampla. Té més de
10 CDs com a contrabaixista i/o cantant. Actualment està treballant
en la seva música original, produint

El grup de swing, dixie i jazz popular
del Camp de Tarragona està d’aniversari aquest 2022 pels seus 10
anys i presenta tercer disc, “DREAM”.

MAGALÍ DATZIRA

les cançons que va escrivint des de
fa anys. En aquesta ocasió, l’actuació tindrà un format molt íntim on
presentarà música nova.
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STROMBOLI
JAZZ BAND

Des de que es van donar a conèixer,
al febrer de 2012, han realitzat més
de 550 actuacions amb molt bona
resposta de públic i dels mitjans.
Com ja es ben sabut, les seves actuacions destaquen perquè són una
barreja de bona música, amb dosis
d’humor, teatre i una gran interacció amb el públic.

STROMBOLI JAZZ BAND

JOAN
MASDEU

ESTIU AMB
COOPERACIÓ

Ds, 9 de juliol (21h)

WE EXIST TOUR
PROJECT (50’) 2019 Documental Musical

Pop Rock

Joan Masdéu , inicia la seva carrera
musical al capdavant de Whiskyn’s
i, durant els disset anys de trajectòria de la banda, van publicar nou
discos i van fer més de set-cents
concerts, incloent una gira de quinze dies a l’Argentina i l’Uruguai
l’any 2006. El març d’aquest any
es va publicar El dies que vindran
(Satélite K), el cinquè disc de Joan
Masdéu. Musicalment, les cançons
d’aquest treball aposten per un
pop de guitarres enèrgic i vitalista,
ple de melodies lluminoses marca
de la casa, que giren al voltant
d’una mateixa premissa; els episodis cíclics de la vida, tant els que
ens són adversos com els d’èpoques
de més bonança.

Dc, 13 de juliol (22h)

Un documental poètic i musical
de Lucian Segura sobre les migracions al Mediterrani. Ho organitza:
Conselleria de Cooperació de l’Ajuntament de Tarragona. Hi col·labora:
Festival Itinerant de Cinemes Africans
de Catalunya -FICAC
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MANZAU

ESTIU AMB
COOPERACIÓ

LA TROUPE
Folk/Mestissatge
Dv, 15 de juliol (21h)

SECONDTRAST

LA TROUPE

NIT DE
PALLASSES,

NIT DE CLOWN
(Tarragona)
Dj, 14 de juliol (21h)

Una nit, un espectacle, una mestressa de cerimònia i tres pallasses ben
esbojarrades. Què pot passar? Aquí
no hi ha errors. Res és el que sembla
i aquestes dones no ens deixaran indiferents. Cadascuna ens explicarà les
seveshistòries clownesques arreplegades de somriures i plenes d’humor.
Rebeca ja té les crispetes preparades... i tu, què vens?
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Dc, 20 de juliol (22h)

La Troupe sorgeix a principis de
2008 com a projecte per a intentar
fer una fusió de reggae, ska , funk
i altres estils. Els seus components
venen d’altres grups com a Bressol
o Trifasía amb la intenció de buscar
nous sons més frescos.

MEMÒRIA NEGRA (10’)
2007 - Documental
Xavier Montanyà ens portarà a descobrir a través d’un exiliat guineà
el convuls passat del seu país.

L’ESCRIPTOR D’UN PAÍS
SENSE LLIBRERIES
(81’) 2019 - Documental

MANZAU
Reggae

SECONDTRAST
Reggae

Ds, 16 de juliol (21h)
Manzau, formada per la cantant Anna
Serra Colomer, Anna Sara Oliver (bateria), Júlia Corominas (baixista) i
Addaia De Febrer (guitarrista). Amb
moltes ganes de menjar-se l’escenari
tocaran cançons de la EP (extended
play) Orange Vol. 2 i també cançons
inèdites del pròxim treball discogràfic Yellow Vol.3.
Els dos treballs són històries
critiquen dues idees principals
té la societat envers l’amor:
tots tenim una mitja taronja

que
que
que
que

ens espera i hem de trobar i que
acabar solter és un fracàs. Conclouen que tot sols ja estem complerts
i que val més estar sol que no immers en un amor poc personal, ple
de protocols idealitzats per l’amor
romàntic. Més info: @manzau.u
Secondtrast que vol seguir donant
vida als sons reggae i ska. Un projecte que va començar en format acústic,
dos veus femenines i una guitarra.

A través del documental de Marc
Serena i de la mà de d’un dels escriptors més traduïts de Guinea
Equatorial, Juan Tomás Ávila Laurel, des del 2011 refugiat a Sant
Cugat del Vallès, ens endinsarem
en un racó d’Àfrica on es troben algunes de les víctimes més invisibles
del franquisme.
Ho organitza: Conselleria de Cooperació
de l’Ajuntament de Tarragona
Hi col·labora: Festival Itinerant de
Cinemes Africans de Catalunya -FICAC

Des del 2010, el grup es prepara
per donar vida a un espectacle on
els objectius són transmetre bones
vibracions, bona música, i donar a
conèixer els nostres sons jamaicans.
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NIT DE LA
DANSA

MARIA FORT

musical s’enfoca al gènere pop, però
engloba influències de molts artistes referents per a la cantant.

Un any més, la “Nit de la Dansa” de
l’Espai Jove la Palmera amb la coordinació de la cia la Im.perfecta
(Tarragona) on s’inclourà:

MARIA
JACOBS

Maria Jacobs, Als 13 anys comença
a composar cançons que finalment
les recopila en el seu primer CD
anomenat 7teen Secrets, presentat
l’any 2017. El disc fou produit per
Xavier Llorach amb 10 temes i un
bonus track.

Folk, jazz, pop

Dj, 21 de juliol (21h)

TASUTA N-IMAL

Laboratori de lliure moviment
La Nit de la Dansa també comptarà amb els joves participants en el
Laboratori de Lliure moviment de
l’Espai Jove Kesse, on realitzen una
experimentació en dansa mitjançant
pautes i recursos dirigits a l’exploració corporal fins aconseguir la
llibertat de moviment i l’expressió
individual del mateix cos.
Videodanses productora
“Davida Films”
Darrere del nom de Davida Films es
troba David Àvila, tarragoní, filmmaker, fotògraf i editor, graduat en
Comunicació Audiovisual en la URV.
Un jove que comparteix la voluntat
i inquietud per la creació i experimentació artística.
La “JAM”
Una “Jam” es un espai de trobada
entre ballarins, un espai de diàleg
obert on intercanviar idees i passos. El terme “jam” va ser pres de
les trobades d’improvisacions dels
músics de jazz, les Jams Sessions.
Aquesta paraula, JAM, es forma per
les sigles de Jazz After Midnight
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TASUTA
N-IMAL

Música amazigh
Dv, 22 de juliol (21h)

Tasuta N-Imal significa “generació futura” en llengua amazigh. La banda té
en el seu cor l’ambició de transposar
en la música la història, els valors i la
manera de viure dels grups nòmades,
desèrtics i muntanyesos del Sud-est
de l’Antia-tlas, transmetent-los a les
pròximes generacions.
El repertori de la banda es caracteritza per la incisiva del seu so,
que s’inspira en la diversa herència
musical de la regió del Sud-est de
l’Anti-Atlas barrejada amb blues
del desert i rock. El grup va abraçar
aquest tipus de música per a entrar
en contacte i connectar-se amb el
món i exposar un costat diferent
de la seva cultura mostrant com la
seva terra és una pàtria de pau i tolerància. Més info: @tasuta_nimal

Pop country

Ds, 23 de juliol (21h)
Maria Fort, Cantant i violinista
tarragonina, després de guanyar el
concurs “Covers Flaixbac” va començar a escriure i experimentar amb
les seves pròpies lletres i melodies.
Les cançons amb les quals Maria
Fort s’ha presentat com a cantautora són “Trenquem Murs” i “De Mercuri
a Neptú”, i actualment segueix avançant amb la creació i el creixement
del seu projecte. La seva proposta

MARIA FORT

Entre els temes d’aquest primer
disc, té un dedicat a la mare en català LA MILLOR ESTRELLA i també
en anglès, un al planeta terra en
anglès BETTER THAN YOUR BRAIN, i
un dedicat a les persones que tenen
alguna malaltia o discapacitat,
En català té altres temes propis
com HI TORNO, JA NO HI ETS, FINS
A LA FI (en el qual hi col.labora en
veu masculina el cantant de Buhos,
Guillem Solé)

MARIA JACOBS
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ESTIU AMB LA QUEENCY
trap, reggaeton
COOPERACIÓ iDrill,
contemporani
Dc, 27 de juliol (22h)

ASTEL (24’) 2021 - Ficció
Un curt de ficció de la directora
Ramata-Toulaye Sy sobre una nena
de 13 anys senegalesa que s’enfronta als canvis que amenacen l’estret
vincle amb el seu pare.

LA PETITE VENDEUSE
DU SOLEIL (45’)
1998 - Ficció
Un film breu del director senegalès Djibril Diop entre el conte i el
documental on el feminisme s’expressa a través d’actes de valentia,
i on el cinema transmet una visió
del món plena d’esperança.

MAIO

Trap, reggaeton
Dj, 28 de juliol (21h)
La Queency, Es va donar a conèixer
la tardor de 2019 amb la cançó
«Urkinaona», Després de diversos
senzills, el 25 de juny de 2021 va
publicar de forma independent la
mixtape de debut Pussy roig. Les
lletres versen sobre les coses que
viu, sovint influïdes per problemàtiques socials: «he cantat per
a la llibertat de Pablo Hasél, en
contra de l’empresonament dels
presos polítics o a favor del dret
a l’habitatge, També sovinteja les
referències a temes sexuals, amb un
caràcter despreocupat i sempre des
del punt de vista d’una dona empoderada com a «Posa’t rumantik» o
«Costa Brava».
Maio debuta amb un primer àlbum
tan divers com musicalment acolorit (de la cançó d’autor al pop
electrònic passant pel reggaeton
o el tropicalisme) i embastat de
punta a punta amb lletres precioses,
sentides i amb consciència LGTBI.
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LA QUEENCY

sil, Àfrica– els acompanyaven de
cançons. Van crear un canal a YouTube al 2018, i aquí va néixer una
idea que ha anat a més. Ara, Marcel
i Júlia no són mers rodamons amb
guitarres, sinó el cor d’una nova
banda, més àmplia i de sonoritats
riques, que busca fer-li un volt al
concepte del mestissatge i a la fusió de cultures.

MAIO

MARCEL
I JÚLIA
Pop

Dv, 29 de juliol (21h)
El projecte de Marcel i Júlia va
més enllà de la música. Inicialment,
la motivació de la parella va ser el
viatge: Marcel Lázara, exvocalista
i compositor de Txarango, i la seva
companya Júlia Arrey van començar a recórrer món, i els vídeos que
gravaven en els seus destins –Bra-

MARCEL I JÚLIA
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LAURA
ANDRÉS &
BETH
Pop-folk

ANNA
D’IVORY

als 4 anys, i fou a Tarragona mateix
on cursà el grau mitjà de piano. Paral·lelament s’encuriosí per altres
instruments com el flabiol i la tenora i finalment acabaria ampliant
el seu apranentatge tant en l’àmbit
pianístic com de composició amb el
mestre Conrad Setó; classes especialitzades que avui, vuit anys després,
encara manté.

62

Oficina Jove del Tarragonès:
Dilluns: 9:30 a 13 h (en línia)
Dimarts: 9:30 a 13 h i 16.30 a 19 h
Dimecres: 9:30 a 14 h
Dijous: 9:30 a 14 h i 16.30 a 19 h
Divendres: 9:30 a 14 h
(a partir del 27 de juny)

Espai Jove Kesse:
Dimarts, dimecres i dissabtes:
de 16.30 h a 21h Dijous i
divendres: de 16.30 h a 22h
Horari d’estiu

(a partir del 27 de juny)
De dilluns a dissabte de 17 h a 21 h

De dimarts a divendres: de 9 a 14h

Ds, 30 de juliol (21h)

Anna d’Ivory, pianista, cantautora i
compositora tarragonina que compta amb bagatge en els escenaris, en
el món de la cançó, la composició, o
de cobla i la música tradicional. Va
iniciar-se en la música de ben petita,

INSCRIPCIONS A PARTIR DEL DEL 2 DE JUNY
a www.TARRAGONAJOVE.org

Horari d’estiu

Pop

Laura Andrés & Beth, Natural Women és un homenatge, un viatge
sonor de dones meravelloses que
van brillar (I encara ho fan) en
forma de música i cançons. La
cantant Beth i la pianista Laura
Andrés s’uneixen per abraçar aquest
univers versionant d’una manera honesta i personal un repertori ple de
dones valentes, artistes talentoses,
que sovint no ho van tenir tant fàcil
com nosaltres. Un concert de dones
per a totes les persones sensibles i
humanes. Rodergas i Andrés regalen
al públic una col·laboració musical
que va molt més enllà de la faceta
professional.

INFORMACIÓ D’INTERÈS

Adreces electròniques:
tarragonajove@tarragona.cat /
tarragones@oficinajove.cat

*Si es necessita suport dirigit per
atenció telefònica, s’atendrà al
977 251 873 i al 977 296 251.
*En cap cas s’efectuaran inscripcions
i reserves per telèfon.

DESCOMPTES A LES ACTIVITATS
I MÉS AVANTATGES
LAURA ANDRÉS & BETH

Si disposes del carnet Tarragonajove
podràs optar als preus reduïts.
Segueix els descomptes per a cada
activitat en funció de la marca
que trobaràs a la seva descripció.

Si vols accedir a les inscripcions amb
descompte, fes-ho presencialment
a l’Espai Jove Kesse o a l’Oficina
Jove del Tarragonès mostrant
el teu carnet TarragonaJove.

SUSPENSIÓ I ANUL·LACIÓ D’ACTIVITATS

ANNA D’IVORY

La Conselleria de Joventut de
l’Ajuntament de Tarragona es reserva
el dret de fer canvis o suspendre
les activitats que organitza
exclusivament per raons que li
siguin alienes. També es reserva el
dret de variar les condicions dels
cursos per raons organitzatives.

Important: les baixes s’han de
notificar a tarragonajove@tarragona.
cat dos dies abans que comenci el curs.
*Pel que fa a les activitats de
caràcter gratuït, si la persona que
ha realitzat reserva no s’excusa
davant alguna possible absència
li poden vetar l’accés a qualsevol
plaça gratuïta durant l’any 2022.

63

> OFICINA JOVE DEL TARRAGONÈS

> ESPAI JOVE KESSE

Dilluns: de 9.30 a 13 h. (en línia)
Dimarts: de 9.30 a 13 h i de 16.30 a 19 h.
Dimecres: de 9.30 a 14 h.
Dijous: de 9.30 a 14 h i de 16.30 a 19 h.
Divendres: de 9.30 a 14 h.

Dimarts, dimecres i dissabtes:
de 16.30 a 21 h.
Dijous i divendres: de 16.30 a 22 h.

Horari d’estiu
De dimarts a divendres: de 9 a 14h

Horari d’estiu
De dilluns a dissabte: de 17 a 21 h.

Tel.: 977 251 873

Tel.: 977 296 251

Dilluns, diumenges i festius TANCAT

