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Horari PIJ: de dilluns a divendres de 16 a 19h

Horari regidories Cultura, Festes, Esports i Comunicació: 

de dilluns a divendres de 10 a 13h

Via internet

www.calarturo.cat

pij@santpol.cat

A les xarxes socials

        Ca l’Arturo

        Ca l’Arturo

PIJ: Punt d’Informació Juvenil. Totes les tardes pots demanar informació sobre 
temes d’ensenyament, treball, lleure, estades a l’estranger, salut, habitatge, etc. 
Respostes per a tots els teus dubtes.
Suport a col·lectius o entitats: si tens un projecte o vols organitzar qualsevol 
activitat al poble t’assessorem i t’ajudem en allò que necessitis.
Cessió d’espais: cedim les sales de Ca l’Arturo a entitats o grups que organitzin 
activitats obertes al públic, també per a reunions o assembles.
Borsa de cangurs i classes de repàs: et fem arribar totes les demandes de pares 
que busquen cangurs o classes de repàs per als seus fi lls.
Taller de deures: durant totes les tardes del curs escolar a Ca l’Arturo tens un 
espai per a estudiar, fer treballs i altres activitats. Tindràs el suport d’un adult en 
tot moment i gaudiràs d’ús exclusiu dels ordinadors.
Reforç escolar: a partir de setembre podràs inscriure’t al grup de reforç escolar 
per a alumnes d’ESO amb professors experts per a cada matèria i un seguiment 
tutorial.
Espai de trobada: si passes tardes avorrit sense saber què fer, apropa’t a Ca 
l’Arturo, hi trobaràs tota mena de jocs i entreteniments, una gran varietat de 
tallers, campionats i concursos i qualsevol activitat que tu ens proposis.
Programació d’activitats: tallers, cursos de formació, campionats, sortides, 
concursos, xerrades, etc. Tota mena d’activitats per omplir el temps lliure, 
aprendre i compartir. Si tens una idea proposa’ns la teva activitat.
TU ets l’expert/a: a Sant Pol hi ha un munt de joves experts/es en arts escèniques, 
manualitats, esports, etc. Des de Ca l’Arturo volem organitzar activitats que 
imparteixin els mateixos joves del poble donant a conèixer així la seva trajectòria 
i professionalitzant els seus coneixements.
Ràdio jove: t’agradaria fer un programa per a ràdio Litoral? Nosaltres t’ajudem a 
dissenyar-lo i et donem les eines per a què puguis fer el programa amb la música 
que més t’agradi i els continguts que més t’interessin.
Djoves: és el butlletí d’informació juvenil de Ca l’Arturo que compartim amb 
l’àrea de Joventut de Calella, el mitjà per estar al dia de tots els temes d’interès 
per a joves i les activitats que organitzem. També et pots subscriure al butlletí i 
rebràs el djoves al teu correu electrònic.
Exposa: exposem tots els projectes dels joves de Sant Pol com pintura, 
documentals, treballs de recerca, etc.

        Ca l’Arturo

        Ca l’Arturo


