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US DONEM LA
BENVINGUDA A
LA FÀBRICA!
Estem molt contents de poder presentar-vos el nou equipament
juvenil: La Fàbrica.
Un espai pensat i dissenyat pels i per als joves del nostre poble,
ubicat a l’antiga fàbrica de tèxtil Tolrà.
La Fabrica Nova de l’empresa Tolrà va ser per a molts castellarencs
i castellarenques l’inici d’una nova vida i de noves oportunitats tant
laborals com socials. Molts joves, en aquell moment, van viure
l’obertura de la Fàbrica Nova com un projecte de vida i de futur.
Unes dècades després, des de l’Ajuntament hem anat recuperant un equipament tan emblemàtic com el de l’antiga Fàbrica
Nova Tolrà per impulsar un espai de serveis i recursos per a la
ciutadania, tant socials, culturals com esportius. I és que volem
mantenir aquest esperit possibilitador de noves oportunitats.
La Fàbrica serà, doncs, un espai de múltiples possibilitats per a
la gent jove del municipi. Un espai pensat per al jovent tenint en
compte les seves necessitats i demandes. Un espai pensat per
donar oportunitats als joves en el desenvolupament de les seves
idees i per donar respostes a les seves inquietuds. Posem a disposició de tot el jovent del poble, les entitats i la ciutadania el nou
equipament que coneixereu en aquesta publicació i que podreu
visitar el dia de la inauguració.
Esperem que La Fàbrica sigui aquest espai que volem, un espai
per a tots els i les joves de Castellar.
Us hi esperem!!
Dani Pérez Morejón
Regidor de Cicles de Vida

L’objectiu principal de l’equipament
és donar resposta a les demandes,
necessitats i inquietuds del jovent,
el veritable protagonista de l’es·
pai. En definitiva, un lloc on els i les
joves puguin trobar tot allò que sigui
del seu interès. És per això que, a
l’hora de definir com havia de ser i
què hauria d’oferir, s’han tingut en
compte les opinions d’aquest col·
lectiu, a través dels fòrums de par·
ticipació que ja hi ha creats i que
estan en contacte permanent amb
els instituts de la vila. Precisament,
els grups Fòrum Jove, Taulacció i Co·
gestió tindran un espai a La Fàbrica.

Espais

La Fàbrica, ubicada al número 2D del carrer de Portugal, compta amb una superfície
de 280 metres quadrats distribuïts en dos nivells, i un aforament per a 115 persones.
Els seus espais són:

PLANTA BAIXA (137 METRES QUADRATS)

VESTÍBUL
SALA CABDELL (ZONA DE TREBALL)
SALA TELERS (ESPAI POLIVALENT)
PLANTA SOTERRANI (143 METRES QUADRATS):

SALA DE LES BOBINES (ESPAI DE TALLERS)
BUC D’ASSAIG 1 MOLÍ D’EN BUSQUETS
BUC D’ASSAIG 2 CAN BARBA
MAGATZEM
“Hi ha moltes maneres de ser
i estar a la vida, els joves ne·
cessitem poder ser com som
i relacionar-nos sense ser jut·
jats, treure el que tenim dins
fomentant la diversitat.
Trobar-se i mirar-se als ulls
és molt important, la mira·
da pot transmetre tot el que
tens dins”.
Mònica. 14 anys

“És necessari tenir un espai on
poder anar a estudiar o bé tro·
bar-te amb els companys i com·
panyes per fer treballs en grup
si a casa no tens opció de ferho, amb wifi per poder treballar
bé. Un lloc on poder fer activi·
tats i divertir-te sense que ningú
et jutgi, on desfogar-te o bé tro·
bar una persona que et pot aju·
dar si necessites parlar “.
Mònica, David i Lídia.

“Hi ha moments que ens agra·
da compartir però també hem de
cuidar els moments d’autoconei·
xement i autorealització. Passar
estones sola també és important
per dedicar temps a reflexionar,
empoderar-te i coneixe’s a una
mateixa. Tot depèn de tu”.
Lídia, 15 anys

Serveis

WORKSHOP

Dies: de dilluns a divendres
Horari: de 16 a 20 h
Aforament limitat
A La Fàbrica t’oferim un espai perquè puguis anar-hi a fer els treballs en grup que requereixin els teus estudis. També podràs demanar un portàtil per fer les teves consultes a internet.

BUCS
D’ASSAIG

Dies: de dilluns a divendres
Horari: de 9 a 13 h i de 16 a 20 h
Reserves a www.castellarvalles.cat/inscripcionslafabrica
Si tens un grup de música i necessites un espai, t’oferim la possibilitat de fer servir els bucs d’assaig de La Fàbrica. Són espais equipats amb material tècnic, i pots consultar-ne la fitxa tècnica i tot el
que et calgui saber a www.castellarvalles.cat/lafabrica.
Les persones que els utilitzin tindran un límit màxim de 60 hores.
Pots consultar-ne els preus a www.castellarvalles.cat/lafabrica
(aquest servei serà gratuït fins al 31 de desembre del 2021).

AULA
D’ESTUDI
NOCTURNA
CESSIÓ
D’ESPAIS

En aquest espai pots concentrar-te en silenci en la lectura o la preparació individual d’exàmens i treballs.
Les dates i horaris d’obertura d’aquesta sala durant el primer trimestre del curs 2021-2022 seran els següents:
Dies: 15, 16, 17, 18, 19, 29 i 30 de novembre i 1, 2, 3, 9 i 10 de desembre
Horari: de 20 a 00 h
Aforament limitat

Dies: de dilluns a diumenge
Horari: segons disponibilitat
Necessites un espai per reunir-te? A La Fàbrica posem a la teva
disposició i a la de totes les associacions sense ànim de lucre del
municipi tots els espais de l’equipament amb l’objectiu que hi pugueu dur a terme activitats de caràcter cultural, formatiu, educatiu i/o lúdic:
SALA TELERS
Espai de 62 m2 equipat amb taules, cadires, equip de so i TV.
SALA BOBINES
Espai de 80 m2 equipat amb taules, cadires, mirall, equip de so i TV.
Pots consultar-ne els preus a www.castellarvalles.cat/lafabrica.

SERVEI
D’ATENCIÓ
JUVENIL

Dies: de dilluns a divendres
Horari: de 16 a 20 h
Aquest és un servei adreçat a tots els i les joves de Castellar del
Vallès d’entre 12 i 29 anys. Si compleixes aquests requisits i tens
alguna consulta sobre formació, habitatge, salut o sexualitat, o
qualsevol altre tema, t’esperem al servei d’atenció juvenil per assessorar-te i ajudar-te en tot allò que necessitis.
Cal demanar cita a través de:
· Correu electrònic: lafabrica@castellarvalles.cat
· WhatsApp: 693 803 404
· Trucant al 93 715 94 79

JOVE,
T’ESCOLTEM

Dies: dijous
Horari: de 17 a 19 h
Aquest servei, que es prestarà de manera conjunta amb la Regidoria d’Atenció Social, s’adreça a tots els nois i noies d’entre 12 i 20 anys
que vulguin acompanyament individualitzat i confidencial a l’hora
de fer front a necessitats diverses de caràcter emocional i social.
Cal demanar cita a través de:
· Correu electrònic: jovetescoltem@castellarvalles.cat

PROJECTES DE
PARTICIPACIÓ

Tens idees engrescadores per fer al teu centre educatiu?
T’agrada participar en l’organització de les activitats que es fan
al municipi?
Vols participar en la gestió de La Fàbrica?
Vine i participa en els projectes de participació juvenil i fes escoltar la teva veu!
Fòrum jove: si tens més de 12 anys
Taulacció: si tens més de 16 anys
Cogestió: si tens més de 16 anys
Si vols formar part d’algun d’aquests projectes, informa-te’n a
través de:
· Correu electrònic: lafabrica@castellarvalles.cat
· WhatsApp: 693 803 404
· Trucant al 93 715 94 79

TOT EL CURS

DISSABTES
DE...

Activitats

programades

Dies: segon i últim dissabte de cada mes
Horari: de 18 a 20 h
T’oferim una nova proposta perquè et quedis a Castellar els
caps de setmana. El segon i darrer dissabte de cada mes
podràs gaudir d’activitats culturals, formatives i lúdiques a
La Fàbrica!
Si tens alguna idea, o t’agradaria alguna activitat en concret,
vine a la Fàbrica a proposar-nos-la!

TOT EL CURS

ACTIVITATS
DIRIGIDES
Cada trimestre oferim activitats dirigides perquè puguis provar
diferents activitats.
Actualment estem oferint activitats com : Teatre, Teatre musical,
Dansa contemporània i expressió corporal i Defensa personal.
El trimestre que ve podràs descobrir-ne de noves!
Informa-te’n a La Fàbrica!

“És important que la gent jove tin·
gui persones de la seva edat amb
la qual es pugui expressar sense
tenir por del què diran, que se senti
segura d’explicar les seves penes
i les seves alegries. En el grup et
pots sentir acompanyat i trobar
ajuda si ho necessites.
També hi pots trobar persones
que et poden guiar en el teu crei·
xement personal, intel·lectual i
emocional“
David, 17 anys

Activitats

programades

OCTUBRE

NOVEMBRE I DESEMBRE

TÚNEL
DEL TERROR

TARDA SWITCH
I REALITAT
VIRTUAL

Dies: divendres 29 i dissabte 30 d’octubre
Horari: de 19 a 00 h
Lloc: La Fàbrica
La situació epidemiològica provocada per la Covid-19 va fer
que l’any 2020 no poguéssim gaudir del túnel del terror, però
enguany aquesta activitat torna i ho fa inspirada en la sèrie ‘El
juego del calamar’.
Per assistir-hi és imprescindible tenir un mínim de 12 anys, i cal
tenir en compte cada sessió la farà un grup format per un màxim
de 5 persones.

Dia: dissabte 13 de novembre
Horari: de 18 a 20 h
Aforament limitat
Jornada a càrrec de Socialovers que estarà relacionada amb
la temàtica dels videojocs. Vine a conèixer diferents propostes d’entreteniment a través de la consola Switch de Nintendo i els diferents jocs a què es pot jugar. A més, la jornada inclourà realitat virtual, que permet endinsar-se més en el joc.
No t’ho perdis!

Pots reservar les teves entrades gratuïtes a www.castellarvalles.
cat/inscripcionslafabrica.
I si necessites més informació, pots contactar amb nosaltres:
· Equipament juvenil La Fàbrica
· Regidoria de Cicles de Vida (c. Portgual, 2D)
· Correu electrònic: lafabrica@castellarvalles.cat
· Telèfon: 93 715 94 79
· WhatsApp 693 803 404
· Instagram @castellarjove

TEATRE: MUJER
TENÍAS QUE SER
Dia: dissabte 27 de novembre
Horari: de 18 a 20 h
Entrades gratuïtes a www.castellarvalles.cat/inscripcionslafabrica
La companyia teatral sentmenatenca Projecte Lilith portarà a La
Fàbrica aquesta proposta que tracta la temàtica de la violència
masclista des de la perspectiva de la prevenció i la sensibilització
des d’un prisma plural, educatiu, punyent i crític.
En finalitzar l’obra, hi haurà un petit debat amb els i les assistents
per tal de tractar la temàtica i aprofundir-hi de manera conjunta.
Projecte Lilith té com a màxim objectiu despertar el debat i casar
les arts escèniques amb la lluita feminista.

BYE BYE 2021
Dia: dissabte 11 de desembre
Horari: a partir de les 20 h
Entrades gratuïtes a
www.castellarvalles.cat/inscripcionslafabrica
Vine a acomiadar-te d’aquest any de la millor manera. La Fàbrica organitza un acte per dir adeu al 2021 amb una proposta sorpresa que anunciarem més endavant! Estigueu atentes!

“Les arts són la manera de treure
tot el que tenim dins, d’expressar
els nostres sentiments sense fer
servir paraules.
Amb la música desconnectes de
tot, estàs dins una bombolla en
la que no t’importa res més que
deixar-te portar. Va molt bé per
moments en que els ànims estan
baixos o per deixar volar la ima·
ginació i deixar-te inspirar.”
Mònica, 14 anys

En un moment en què la població juvenil agafa força, la necessitat
de crear espais de referència es fa prioritària. Aquests espais s’han
de configurar com a llocs de trobada on es fan activitats, però també
són llocs on es construeixen projectes i on s’acompanyen vides per
tal de fer una societat més compromesa.

AMBIENT 1:

Inaugurem
l’equipament
juvenil La Fàbrica!
Dissabte
23 d’octubre
ACTIVITATS GRATUÏTES
PER A MAJORS DE 12 ANYS

EQUIPAMENT JUVENIL LA FÀBRICA
(C. PORTUGAL, 2D)
DRINK AND DRAW
De 17 a 19 h
Vine a gaudir de l’art i la pintura mentre
prens alguna cosa sol/a o amb el teu
grup d’amistats!
PARKOUR
De 16 a 20 h
Has provat mai el parkour? Vine a fer-ho, la
farem grossa!
TARDA RETRO GAMER ESPECIAL NINTENDO
De 16 a 20 h
Gaudeix de la tarda amb els videojocs
més exclusius!

AMBIENT 2:
RECINTE FIRAL DE L’ESPAI TOLRÀ
CONCERT DE LÒXIAS
20.30 h
CONCERT D’EL PONY PISADOR
22.30 h
Reserva d’entrades a www.auditoricastellar.cat
(una sola entrada dona accés als dos concerts)
Servei de bar a càrrec de Vilabarrakes
Furgoteca a càrrec de Bakana (en horari dels concerts)
Aforament limitat
Repartiment de marxandatge La Fàbrica durant tota la
jornada fins a exhaurir existències.
No te’n quedis sense!
Més informació:
www.castellarvalles.cat/inauguraciolafabrica
Organització: La Fàbrica

