
 OFICINA DEL VOLUNTARIAT DE L’HOSPITALET 

C. de Santa Eulàlia, 101 | Tel.: 93 260 01 33

Si t´apropes a l´Oficina del Voluntariat de L´Hospitalet podràs 
participar en diverses iniciatives i projectes solidaris de la ciutat. 

 PUNT D’INFORMACIÓ DE SALUT JOVE A L’ESPAI  
 JOVE CA N’ARÚS (SERVEI DE SALUT) 

Servei gratuït i confidencial. Fins als 30 anys. Atenció psicològica. 
Consulta sexològica. Prova ràpida del VIH (sense límit d´edat). 

Horari: dilluns, dimarts i dijous de 08.30 a 14.30 h. Dimecres, de 
8.30 a 14 h i de 16 a 19 h.  Divendres, de 8.30 a 14 h. 

Av. del Carrilet 312, planta -1 

Tel.: 93 403 69 12 | WhatsApp: 678 020 803 |  
Correu electrònic: puntsalutjove@l.h.cat 

I MéS ACTIVITATS gRATUïTES PER A JOVES A: 

 MÓN JOVE ITACA 

Associació Educativa Itaca
C. del Doctor Martí i Julià, 91
Instagram: @monjoveitaca

 ESPAI JOVE CA N’ARÚS 

Associació d’Estudiants de L’Hospitalet
Av. del Carrilet, 312, planta -1
Instagram: @estudiants.lh

 EQUIPAMENT NOU SIDECAR 

Cooperativa AEMA
Av. del Nord, 1 (cantonada amb c. del Teide)
Instagram: @nousidecar

Oficina Jove
Carrer del Llobregat, 127-141
08904 L’Hospitalet
Metro: L1 (Torrassa) i L5 (Collblanc)
Autobusos: LH1 i L12.
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Activitats i tallers 
gratuïts per a joves 

de 12 a 35 anys

CARNET JOVE DE  
L’HOSPITALET
Amb el nou Carnet Jove de L’Hospitalet ets al 
lloc i moment perfectes per a un descompte!

Vols treure el màxim profit al teu dia a dia? Ara pots fer-
ho amb el Carnet Jove de L’Hospitalet, que t’ofereix un món 
d’avantatges al teu voltant:

•	 Avantatges en diferents serveis municipals de L’Hospitalet. 

•	 Estalvi en les despeses del teu dia a dia amb descomptes als 
comerços locals i de proximitat de L’Hospitalet.

•	 A més, també gaudiràs de tots els avantatges del 
Carnet Jove a Europa!

•	 Si no tens el Carnet Jove de L’Hospitalet,     
què esperes per fer-te’l? 

•	 Tota la informació a: carnetjove.cat/lhospitalet

a més...
 A L’OFICINA JOVE TRObARàS... 

• Assessoria de formació.

•	Assessoria	laboral.

•	Punt	de	suport	a	la	recerca	de	feina.

•	Assessoria	de	mobilitat	internacional.



Des de l’Oficina Jove hem preparat aquesta programació per 
al mes d’octubre formada per diferents activitats i tallers amb 
l’objectiu de visibilitzar que en la societat en què vivim existeixen 
situacions que generen malestar. Resulta essencial una mirada 
integral a la salut mental per tal d’abordar-la des del benestar. 
#LHospitaletamblasalutmental

PRESENTACIÓ ARTíSTICA

 ESCOLTA L’ART 

Et convidem a conèixer i visualitzar els vídeos de les peces 
artístiques que els joves del programa “Escolta l’ART” han fet 
i generar després un espai de debat entre joves per reflexionar 
sobre salut i art.  

Data: dilluns, 17 d’octubre 
Horari: d’11.30 a 13 h
Lloc: Sala d’actes de la Biblioteca Josep Janés
En col·laboració amb la Unitat de Salut Mental de l’ICS, el Club 
Social Relaciona’t i l’Escola Municipal de Música - Centre de 
les Arts.  

TALLER

 bASkET bEAT 

Un taller de Basket Beat és una activitat col·lectiva, corporal i 
artística en la qual es generen altres formes de relacionar-nos i 
es qüestiona el món en què vivim a través de fer música en grup i 
amb pilotes de bàsquet.  

Data:  dijous, 20 d’octubre
Horari: de 17.30 a 19.30 h
Lloc: Espai Jove Ca N’Arús
Facilitat per Basket Beat Formació

      FORMACIÓ

 L’H ROUTE 66 

No saps com afrontar aquest any? No has pogut realitzar els 
estudis que volies? Sovint, els entrebancs es converteixen en 
oportunitats. T’ajudem a transformar aquest any en una ruta 
alternativa. Traçarem el futur recorregut per aquest parèntesi a la 
teva vida, perquè puguis treure’n el màxim profit. 

Data: dijous 27 d’octubre
Horari: de 18 a 19.30 h
Lloc: Oficina Jove
Facilitat per Feinart

OCUPACIÓ

 RECERCA 2.0: APPS I xARxES SOCIALS 

Potenciar l’ús de les apps i xarxes socials per buscar feina és un 
dels objectius d’aquest taller pràctic on es pretén mostrar les eines 
i estratègies d’acord amb els interessos professionals personals. 
Quines són les apps que hi ha al mercat per buscar feina? Com 
s’ha d’enfocar la presentació del perfil professional, el currículum i 
la marca personal? En aquest taller basat en la pràctica e-learning 
tractarem això, entre d’altres coses.

Data: dilluns 10 d’octubre
Horari: de 17.30 a 19.30 h
Lloc: Oficina Jove
Facilitat per XNEJ

MObILITAT

 TREbALLA A L’ESTRANgER 

Si t’estàs plantejant marxar fora a treballar aquesta sessió 
t’interessa! T’oferirem informació i assessorament per poder 
marxar a treballar a l’estranger. Quins tipus d’ofertes de feina pots 
trobar i els perfils més demandats, com son els processos de 
selecció, les condicions laborals i els requisits bàsics per marxar. 
Vine i resol els teus dubtes!

Data: dilluns 17 d’octubre
Horari: de 18 a 19.30 h
Lloc: Oficina Jove
Facilitat per La Víbria Intercultural

aCTIVITaTsD EmanCIPaCIÓJUVEnIl

TALLER

 COL·LECTIVITzAR ELS MALESTARS I LES CURES 
.ENTRE ELS JOVES 

Taller vivencial destinat a joves d’entre 12 i 35 anys per pensar 
els malestars (però també el benestar) des de la metodologia del 
teatre de l’oprimit i l’art-teràpia.  

Data:  dilluns 24 d’octubre
Horari:  de 17.30 a 19.30 h
Lloc: Oficina Jove
Facilitat per Abilis AssociacióTallERs TEmÀTICs

FORMACIÓ PER A PROFESSIONALS

 ATENCIÓ I ACOMPANyAMENT AL PATIMENT     
.PSíQUIC EN JOVES  

L’increment exponencial del malestar i les problemàtiques 
mentals, especialment en joves, ens col·loca davant de la 
necessitat de produir noves preguntes que donin lloc a respostes 
més atentes a la complexitat del patiment psíquic.

Data: dimecres, 5 d’octubre
Horari: de 10 a 14.30 h
Lloc: Sala d’actes de la Biblioteca Josep Janés
Facilitat per Radio Nikosia i Fabiana Rossarola (Xarxa Sense 
Gravetat)


