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ESPAI JOVE

CAL BOLET
Ubicació: Plaça del poble, 7, 17150, Sant Gregori
Horari d'hivern:
De dilluns a divendres matins de 10:00 a 14:00h i tardes de 16:00 a 20:00h
Dissabtes tarda de 16:00 a 20:00h
Horari d'estiu:
De dilluns a divendres matins de 9:00 a 13:00h i tardes de 16:30 a 20:30h
Agost tancat
Telèfon de contacte: +34 972 429 072 // 609 545 928
Correu electrònic: joventut@santgregori.cat

PUNT D'INFORMACIÓ JUVENIL
L'Espai Jove Cal Bolet és un equipament municipal que s'adreça a les persones joves
de Sant Gregori i la Vall de Llémena i té com a principal objectiu esdevenir un punt de
referència en matèria de joventut, treball i formació, oci i lleure, salut, mobilitat,
viatges, habitatge, cultura i participació.
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ESPAI JOVE

CAL BOLET

L'ESPAI
Ludoteca
L'espai jove disposa d'una sala de ludoteca amb una taula de ping pong,
una diana, un aparell de música i diversos jocs de taula variats –clàssics,
d'estratègia, cooperatius, d'agilitat, etc–. A més d'un espai amb un televisor
i la Playstation 4 on o bé es pot jugar o bé es pot mirar una pel·lícula.

Sala d'informàtica
Equipada amb ordinadors de connexió gratuïta a Internet que permeten la
cerca d'informació, l'ús de programes informàtics diversos i la realització de
cursos.

Aula d'estudi
Aula d'estudi amb connexió a Internet pensada per a fer treballs en grup,
estudiar, fer els deures o gestar qualsevol altre projecte.

Buc d'assaig
Espai d'assaig insonoritzat
destinat a persones que
individualment o en grup
pretenen desenvolupar les
seves habilitats musicals.
Per fer ús del buc d'assaig
cal omplir una sol·licitud de
participació i reservar-ne la
disponibilitat.
Les tarifes del buc d'assaig
són les següents:

OPCIÓ 1

T-MES
(màx. 24 h/mes)

OPCIÓ 2

T4
(cos fraccionat
per cada 4 hores
d'utilització)

T-MES

DESCOMPTES AMB CARNET JOVE

T-MES Carnet Jove 1

25% descompte

T-MES Carnet Jove 2

50% descompte

T-MES Carnet Jove 3

75% descompte

T-MES Carnet Jove 4

100% descompte: GRATUÏT

T4

cada 4 hores

T4 Carnet Jove 1

25% descompte

T4 Carnet Jove 2

50% descompte

T4 Carnet Jove 3

75% descompte

T4 Carnet Jove 4

100% descompte: GRATUÏT

DESCOMPTES PER JOVES
Carnet Jove. Si tens entre 12 i 29 anys pots gaudir dels avantatges del Carnet Jove
de l'Espai Jove Cal Bolet: descomptes en les activitats de l'espai jove, en el buc d'assaig,
en les activitats esportives i d'oferta cultural del municipi i beneﬁcis en mobilitat.
Per donar-se d'alta cal omplir la sol·licitud que se't facilitarà a l'Espai Jove Cal Bolet. Té un cost
inicial de 4€ per a joves d'entre 12 i 13 anys i 5€ per a joves de partir de 14 anys. La validesa del
carnet és d'un any i la seva renovació té un cost de 3€.
T-10. Si tens entre 12 i 29 anys i disposes del Carnet Jove de Cal Bolet vigent pots disposar de 10 viatges d'autobús gratuïts cada 30 dies per utilitzar a una zona.
Per sol·licitar la targeta cal apropar-se a l'Espai Jove Cal Bolet, omplir la sol·licitud que se't facilitarà, proporcionar el DNI
per escanejar-lo i fer-se una fotograﬁa de carnet. Té un cost inicial de 5€.
Targeta Cultura. L'obtenció i manteniment de la targeta de cultura és gratuïta per als i les joves i t'ofereix
diferents descomptes en activitats culturals, teatre, concerts, etc.
Es pot sol·licitar l'alta a la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Gregori o presencialment a les oﬁcines de l'Espai Jove Cal
Bolet.
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Subvenció joves i esport
Amb la ﬁnalitat d'impulsar la pràctica esportiva entre els joves d'entre 12 i 29 anys del municipi de Sant Gregori,
s'ofereix la possibilitat d'optar a una subvenció. Aquesta proporciona una ajuda econòmica destinada al cost de les
inscripcions als campionats o torneigs esportius dels que es participen.
Per poder beneﬁciar-se d'aquesta subvenció cal que un 50% dels jugadors tinguin el Carnet Jove de Cal Bolet i per
sol·licitar la inscripció cal fer-ho a l'Espai Jove Cal Bolet.

ACTIVITATS PER A JOVES
A banda de les diferents activitats que es programen durant l'any i que són variables en funció dels interessos i
necessitats dels joves, des de l'Àrea de Joventut de l'Ajuntament de Sant Gregori es desenvolupen diferents
projectes de manera regular.

Projecte PIDCES
Durant el curs escolar es realitza el Projecte PIDCES (Punt d'Informació i Dinamització als Centres d'Educació Secundària)
a l'Institut Vall de Llémena amb l'objectiu d'esdevenir un punt d'informació i dinamització dins l'aula i durant les hores del
pati. Els objectius que es treballen a partir d'aquest són realitzar una tasca d'educació en valors, de prevenció i promoció
de la salut i de foment de la participació dels joves dins i fora de la comunitat educativa.

Brigada Jove
El Projecte Brigada Jove pretén oferir un lloc de formació temporal durant el període de juliol i agost per joves empadronats
al municipi de Sant Gregori d'edats compreses entre 16 i 29 anys. Els nois i noies escollits per a formar part del projecte
estan contractats per a l'Ajuntament de manera remunerada, a temps parcial, i proporcionen suport en diferents serveis
del consistori.

Nits fresques per joves
Durant l'estiu es realitzen activitats diverses de lleure durant el vespre dels dijous de juliol. Aquestes nits són programades
conjuntament entre l'Espai Jove i els Joves de St. Gregori: Nit Esport, Nit de Música, jocs de taula, ...

Projecte premonitors
A través del Projecte de Premonitors es proporciona una formació a joves de tercer i quart d'ESO, alhora que es converteix
en una opció de lleure alternatiu durant el mes de juliol.
Els participants col·laboren ajudant als monitors i monitores del casal d'estiu de Sant Gregori a dinamitzar les activitats per
als nens i nenes, al mateix temps que reben una formació teòrica i pràctica des de l'Espai Jove Cal Bolet.

Subhasta d'idees jove
Des de l'Àrea de Joventut treballem per als joves i donem suport en les seves propostes i projectes. És per aquest motiu
que a banda d'escoltar les vostres idees sempre que ho vulgueu, una vegada l'any realitzem la Subhasta d'idees jove amb
l'objectiu de crear un espai de replantejament i reconstrucció del municipi.

Parc de Nadal
Durant les vacances d'hivern s'organitza el Parc de Nadal, on infants i joves hi poden accedir i gaudir dels tallers i activitats
que s'hi proposen. A banda de venir a gaudir de l'espai de lleure destinat als joves, també es pot participar de manera
voluntària en l'execució dels tallers i la dinamització dels diferents espais.

Sortides i d'altres activitats
Durant l'any s'organitzen sortides a llocs d'interès pels joves (esquiar, parcs d'atraccions o parcs aquàtics, etc.). A més, a
la tardor es posa a disposició dels joves un bus de nit per tal que els joves puguin anar a les Fires de Girona d'una forma
més segura.

SERVEIS PERSONALITZATS
Punt d'informació juvenil
Des de l'espai jove tenim la voluntat d'oferir resposta a les inquietuds i necessitats dels joves del municipi.
És per aquesta raó que procurem oferir una atenció integral i individualitzada sobre qualsevol àmbit que us preocupi
(participació, treball i formació, oci i lleure, salut, mobilitat, habitatge i cultura i participació, entre d'altres).

Servei d'Orientació Laboral (SOL)
El Servei d'Orientació Laboral (SOL) de Càritas i la Mancomunitat de Vall de Llémena és un espai d'atenció
individualitzada on s'ofereix suport en l'elaboració del currículum vitae, la preparació d'entrevistes de feina,
l'assoliment d'habilitats per al món laboral i la recerca de feina.
Per a demanar hora cal adreçar-se a l'Espai Jove Cal Bolet i sol·licitar-ho.
Les atencions es realitzen cada divendres al matí de 9:00 a 14:00h.

Garantia Juvenil
La Garantia Juvenil és una iniciativa europea que pretén facilitar l'accés dels joves al mercat de treball, oferintlos programes d'inserció o formació o suport en l'emprenedoria.
En poden ser beneﬁciaris tots aquells joves d'entre 16 i 29 anys que no treballin ni estudiïn en el moment de realitzar
la inscripció. Per apuntar-se cal demanar hora amb la impulsora de la Garantia Juvenil a l'Espai Jove Cal Bolet.
L'horari d'atenció és els dimecres de 16:00 a 19:00h.

ESPAI JOVE
Servei d'habitatge
Des del servei d'habitatge es disposen de diferents programes a partir dels que s'ofereix atenció
individualitzada en matèria d'habitatge:
> Registre de sol·licitants: Gestió de les convocatòries per a poder optar a un pis de protecció oﬁcial de
lloguer o compra de diferents municipis de la comarca de l'Agència d'Habitatge de Catalunya, o bé optar
a participar de les diferents promocions locals.
> Altres programes: programa de mediació per a propietaris i llogaters, prestació al pagament del lloguer,
ajudes d'especial urgència i servei d'oﬁdeute.
Per a demanar hora d'atenció cal adreçar-se a l'Espai Jove Cal Bolet i sol·licitar-ho.
El servei d'habitatge s'ofereix quinzenalment els dilluns de 10:00 a 14:00h.
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