
Nom de l’entitat o l’organisme: 
AJUNTAMENT DE QUART DE POBLET

Quart de nit
Programa d’oci nocturn
alternatiu de joves, per a
joves i adolescents a
Quart de Poblet.

NITS D’OCI 
NOCTURN 
ALTERNATIU 
QUART 
DE POBLET
Activitats gratuïtes 
per a joves de 13 a 30 anys
Espai lliure d’alcohol i drogues

ACTIVITATS 
PRESENCIALS
DIVENDRES 23 D’ABRIL
ESPLANADA DEL METRO 
DE QUART DE POBLET

Mirémonos 18:00 H

CEIP RAMON LAPORTA

Taller de Kangoo Jump 
19:00 H
Taller begudes i menjar 
saludables 20:00 H
Tik Tok 21:00 H

Per a les activitats presencials 
cal inscripció prèvia a
amagatall@casesdejoves.org

Mesures de seguretat: S’aplicaran les 
mesures de distància i seguretat. Ús 
obligatori de la mascareta a tot el recinte. 
Neteja de mans amb gel hidroalcohòlic. 
Cal aportar el material d’ús personal per al 
desenvolupament de l’activitat. Cal dur el 
document que rebràs al correu signat per la 
teua mare/pare/tutora.    

ACTIVITATS 
ONLINE
A L’INSTAGRAM
@QUARTDNIT

Sopar online 22:00 H
Mood Tracker 23:00 H

Context i justificació

En 2005 l’Ajuntament impulsa un model de gestió cívica 
de suport a les iniciatives juvenils en la creació d’un 
projecte, protagonitzat per joves, a través de formació 
i acompanyament en una primera experiència que va 
començar el 2006. Liderada per la Federació de Cases de 
Joventut i per grups que conformaren les associacions 
Imagina’t un altre mon i Sensesoles.

En l’actualitat continua la seua activitat un grup estable de 
joves de les Cases de Joventut de Quart de Poblet.

Objectius

Promoure la gestió cívica juvenil de l’oci educatiu.

Fomentar l’oci educatiu alternatiu a l’oci de consum, 
possibilitant hàbits saludables.

Potenciar l’assumpció de responsabilitats de les persones 
joves, a través de la coordinació i dinamització d’aquest 
projecte.

Promoure la participació juvenil en el seu entorn, incidint 
en la cooperació amb entitats, en un treball en xarxa.

Dinamitzar grups on educar en la participació i valors 
democràtics, i créixer de manera segura i positiva.

xarxajove.info/bones-practiques/


