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SKARGOTS
22 de maig

Festival d’Art Urbà
Maig a octubre

Segueix-nos a les Xarxes Socials
i entera’t de tot el que fem!
@cjportdesagunt
@casaljoveworld / @jovesagunt
@saguntjove / @espai_dina
697 602 243

Casal Jove

C/ Vent de Marinada, s/n
46520 Port de Sagunt
tel. 962 834 439

CC Mario Monreal
C/ Roma, 9
46500 Sagunt
tel. 962 655 880

x a r x a

del Port

de Sagunt

JOVES .net

festa
Festa cloenda activitats
dels centres juvenils
28 de maig
Casal Jove Port

Activitat gratuïta

Mercat solidari llibre i
jocs de taula

30 d’abril. 10.30 a 13.30h.
Pati Porticat Mercat de Sagunt

Mercat solidari Els grups de participació
dels centres juvenils de la ciutat organitzen
el segon mercat solidari de Llibres i Jocs
de Mesa donant visibilitat al projecte de
la nostra ciutat SAYEN de l’Associació
de Malalties Minoritàries de la Comunitat
Valenciana

Activitat gratuïta

teatre
Festival Menuda ciutat
6, 13, 20 i 27 de maig. 19.00h.
Espais públics de la ciutat

Festival escènic (contacontes, titelles,
Il•lusionisme, teatre de carrer..) que durant
els divendres de maig i de manera itinerant
programa una sèrie d’activitats escèniques
per a menors en diferents places i espais
públics de Sagunt.

Reserva d’entrades a notikumi.com

Teatre Jove

13 i 14 de maig. 18.00 h.
1 a 3 de juliol. 18.00 h.
Casal Jove Port. Saló d’Actes
Mostra Fi de Curs Aula Jove Teatre

Reserva d’entrades a notikumi.com

El tiempo arrebatado

1 i 2 de juliol, 20.00 i 22.00 hores
Torre del Grau Vell
Reserva d’entrades a notikumi.com

cinema
CANTO COSMICO
8 de maig. 19.00 hores
Casal Jove Port

Documental que s’aproxima al Niño de
Elche, el músic espanyol més controvertit
dels últims anys, des d’una perspectiva
*caleidoscópica que abasta des de la seua
esfera més íntima i familiar a les múltiples
reverberacions del seu univers poètic.

EL VERDUGO

de Luis Garcia Berlanga
16 de maig. 17.00 hores
Casal Jove Port

Cinema fòrum on es visualitzarà ala
pel•lícula El Verdugo de Luis Garcia
Berlanga, després s’obrirà un debat.
Moderarà el periodista Jose Manuel Rambla
i el Director del Lab Escènic Paco Zarzoso

Cinema d´estiu als centres juvenils

Divendres Casal Jove Port. 17 de juny al 29 de juliol. 22:15h.
Dissabtes Patí Exterior Mercat de Sagunt
18 de juny al 30 de juliol. 22:15h. Casal Jove Port
Cinema d´estiu a la terrassa

música
Inusual

21 de maig. 19.00h.
Casal Jove Port. Saló d’Actes

Versions de rock amb el jove grup local INUSUAL

Reserva d’entrades a notikumi.com

Freestyle Rap

24 d’abril / 8 de maig / 29 de maig /
12 de juny / 10 de juliol / 17 de juliol /
31 de juliol a les 17.00 h
Lliga Port de Sagunt Freestyle Rap

inscripcions per participar:
DM Instagram @lps_520

Micro Obert

15 de maig i 19 de juny. 19.00h.
Casal Jove Port. Saló d’Actes

La teua oportunitat per pujar a l´esc enari
i mostrar el que saps fer (música, ball,
monòleg, etc)

SKARGOTS

22 de maig. 12.00h.
Casal Jove Port. Saló d’Actes

Matí de música en família amb SKARGOTS

Reserva d’entrades a notikumi.com

CREMATORI

11 de juny. 19.00h.
Casal Jove Port. Saló d’Actes

Vesprada metalera amb CREMATORIO.
Jove grup local de metal

Reserva d’entrades a notikumi.com

Hores baixes!!!
1 i 8 de juliol. 20.00h.
Casal jove Sagunt

Hores baixes!!!. Cine+música en directo

Activitat Gratuïta

llunaplena
Lluna Plena LGTBI

13 de maig. 21.00 a 24.00h.
Casal Jove Port
Activitat oci alternatiu juvenil
on es treballarà temàtica LGTBI+

Lluna Plena natura
senders
12 de juny
Sender Escales

Activitat Gratuïta

Esplai dirigit a HR, Corresponsals,
HeBe i altres

Lluna plena Adeu Curs
Piscina Regne Marigil

Lluna Plena Natura
multiaventura aigua

17 de juny de 20.00 a 23.30 h
Sagunt Piscina Regne Marigil
Activitat Gratuïta

Lluna Plena natura
senders
21 de maig
Sender Calderona

Esplai dirigit a HR, Corresponsals,
HeBe i altres

25 de juny

Jornada de multiaventura al matí

lluna
plena
esport

Lluna plena Esport
14 de maig
Col·legis

Tornejos esportius voley

Lluna plena Esport
11 de juny
Col·legis

Tornejos esportius bàsquet

Lluna plena Esport
Durant el mes de maig
Col·legis
Tornejos esportius futbol

arturbà

Festival d’Art Urbà

Maig a octubre de 2022
Espais urbans de Sagunt
VII Edició Festival Més Que Murs

Jornada Associacionisme
Juvenil
Ens associem.....Com fer-ho?

cursos
i tallers

13 de maig 17.30 a 20.30h
Casal Jove Port

L’objectiu de la jornada és trobar-nos i analitzar
la situació actual en la que es troben les
associacions, en especial incidència entre
aquelles que formen part del sector juvenil.

Inscripcions:
25 d’abril al 11 de maig
https://forms.gle/oVBMaV3NM9V4FQKW8.
Activitat Gratuïta

Taller d’escalada

25 de maig d’11.00 a 13.00h
Rocòdrom Casal Jove Port
Sessió d’introducció a l’escalada.

Inscripcions:
1 i 2 de maig fins a les 12.00h.
27 i 28 de maig fins a les 12.00h.
Activitat Gratuïta

Senders familars
22 de maig

Excursions a les senderes locals per a
conéixer el territori, dins d’una activitat
d’educació mediambiental

Activitat Gratuïta

Escola d’estiu
MORVEDRE A LA MAR

Del 23 de juny al 29 de juliol
Centres educatiuis de la ciutat
Inscripcions:
16 de maig al 3 de juny
Activitat Gratuïta

Campus Jove estiu

27 de juny a 22 de juliol matí i
vesprades
Casal Jove Sagunt i Port
Activitats d’oci estival per a joves

Inscripcions:
Des de l’1 de juny
Activitat Gratuïta

El Riu que volem
30 d’abril a 16.00h
Casal Jove Port

Taller ciutadà on es treballarà un esquema
proposada del que volem que siga el
Palància al seu pas per la ciutat. Hi
haurà una presentació, treball en grups i
conclusions.

Activitat gratuïta i oberta

oci educatiu

Projecte d’oci educatiu estival

xarra
des
Taula redona intolerància
vs drets humans
26 de maig. 19.00h
Casal Jove Port

En la societat actual i davant de la realitat
que vivim, hem de promoure una lluita
honesta per la convivència pacífica i contra
tot tipus d’intolerància, i en açò hem d’imbuir
a tota la societat.

Activitat gratuïta

La Patria en la cartera de
Joaquim Bosch
18 de maig. 19.00h
Casal Jove Port

Xerrada + presentació llibre i trobada amb
autor.

Reserva d’entrades a notikumi.com

xarrades
Què és el programa
Erasmus+?
3 de juny a les 18.00h
Casal Jove Sagunt

Crea un projecte
Erasmus +
6 de maig a les 19.00h
Casal Jove Sagunt

Activitat del club jove de lectura del casal
Jove

Sala d’actes Casal Jove Port

esplaijove

Esplai Jove

Dimecres 17.30 a 20.30h.
Sagunt i Port.
Divendres 17.30 a 20.30h.
Sagunt i Port.
Dissabtes de 17.30 a 20.30h.
En el Port.
Maig, dies 4-6-7-11-13-14-18-2021-25 i 27
Casal Jove Port.
Casal Jove Sagunt.
Esplai jove dirigit a público major
de 12 anys

Entrada lliure fins completar
aforament.
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