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Reportatge

El Punt d' informació Juvenil 
“Els Galliners”, continua fent 
activitats per a joves.
L'Espai Jove és un espai de dinamització dels joves 
de Lliçà d'Amunt. A la planta baixa hi ha dues sales 
d'uns  50  metres  quadrats,  on  s'ubica  el  Punt 
d'Informació Juvenil i l'espai de trobada. A més hi 
ha un vestíbul on s'augmenten els espais de relació 
i  dinamització.  Al  primer  pis  s'hi  troba  la  Sala 
Polivalent,  d'uns  90  metres  quadrats  i  l'Aula 
Artística.

És un punt de trobada dels joves entre 12 i 29 anys, 
on  poden  realitzar  activitats,  jugar  amb 
l'ordinador, amb la consola de videojocs,  jocs  de 
taula, etc. És un espai on els joves poden participar 
i  organitzar  activitats  pròpies.  Tanmateix,  hi  és 
ubicat  el  Punt  d'Informació  Juvenil,  on  s'ofereix 
informació  sobre  temes  d'interès  de  la  joventut: 
estudis, salut, cultura, actualitat, treball,etc.

També hi ha un servei d'autoconsulta per Internet, 
amb connexió gratuïta. Al vestíbul s'hi organitzaran 
exposicions i d'altres activitats culturals.
La  regidora  de  Joventut,  qui  es  que  gestiona 
l'equpament,  es  troba  en  C/Anselm  Clavé,  73; 
teléfon:  938415225;  Fax:  938414175;  e-mail: 
joventut@llicamunt.net.

El logotip dels Galliners.

Activitats que es realitzen:

Djembe. Aprén els ritmes de la percussió.
 
DJ. Aprén a punxar la teva música preferida

Curtmetratges. Pràctiques de gravació i edició. 

Break Dance. La cultura del hip-hop, el ball que et 
trenca el cos!

Taller de teatre.

Vols  treballar? Si  el  que  busques  es  feina,  pots 
adreçar-te  al  SOVT,  al  C/  del  doctor  Bonet,  1, 
Baixos.
Telèfon: 93 841 58 12. Horari d'atenció al públic: 
de dilluns a divendres, de 9 a 13 h.

Tens dubtes o vols tenir informació específica sobre 
drogues? Adreça't a Programa de Drogues de la Vall 
del Tenes.
Telèfon: 649 63 01 34. e-mail: sid@pangea.org

Si ets artista i vols exposar a les teves obres, posa't 
en contacte amb nosaltres i t'ajudarem a realitzar 
aquest projecte. I si tens un grup de música, vine a 
parlar amb nosaltres, ja farem alguna cosa! Ja 
funciona el curs de música moderna a l'Escola 
Municipal de Música l'Aliança. Vine i podràs 
aprendre a tocar la guitarra elèctrica, la bateria, 
etc., i tocar en grup amb els teus amics!! Dimecres 
a la tarda. Més informació: 93 841 48 86. 

Tot això i més, al C/Folch i Torres, nº117, Lliçà 
d'Amunt. Horari: Dilluns a Divendres; de 17 a 21h. 
( Els Dimecres el PIJ estarà tancat). Més informació 
al 93 860 70 01, e-mail: elgalliner@llicamunt.net 
jovesllicamunt@hotmail.com  
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