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1. Introducció i serveis del Centre Polidor
El Centre Polidor és un equipament municipal dedicat a la promoció juvenil de la cultura, la creació i
l’associacionisme juvenil.
L’espai suposa una nova alternativa de temps lliure, un espai on els joves poden fer ús dels recursos i les
instal•lacions i gaudir de les activitats que es realitzen.
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Al Centre de producció Cultural i Juvenil Polidor hi ha tota una sèrie de serveis que donen solucions al jovent,
depenent de les inquietuds de cadascú:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Punt d’informació Juvenil “Punt i Seguit”
Servei de connexió a Internet “ESPAI.net”
Cessió de sales. Espais de suport a la creació
Sala d’actes i espai d’exposicions “expoSPAI”
Aula d’estudi durant tot l'any
Bucs d’assaig pels grups de música
Estudi de gravació
Tallers i activitats (xerrades, monogràfics, sortides, etc.)
Cessió de jocs de taula, ping-pong i futbolí
Espai wi-fi
Escola d'art
Taulell on trobar companys per compartir habitatge
Taulell on trobar informació sobre les activitats de la comarca
Borsa de treball

Punt d’Informació Juvenil “Punt i Seguit”
El Punt d’Informació Juvenil és el lloc del Polidor on es pot resoldre qualsevol dubte, ja sigui d’habitatge,
formació, treball, oci i lleure o viatges. El PIJ s’encarrega també de difondre informació als joves del municipi i a
tots aquells que la sol•licitin.
Què és pot trobar el jove al Punt i Seguit ?
Trobaràs informació sobre estudis reglats, formació, aprenentatge d’idiomes a l’estranger, viatges, activitats,
esports, salut, habitatge, treball, premis i concursos. A més, es poden fer les seves consultes a la xarxa
utilitzant les instal•lacions pertinents.
També pots informar-te sobre la Borsa Jove d’Habitatge, el Centre Europa Jove i el CIREJ, rebent orientació i sent
derivat a assessors especialitzats en cas necessari.
Servei de connexió a Internet
A l'espai de trobada tenim uns ordinadors a disposició de tothom on es pot consultar internet durant dues hores
per persona i dia. Normativa de connexió a internet:
• El servei de connexió a internet gratuïta dóna dret a l’accés a la xarxa de webs d'internet i a imprimir el
contingut de les webs objecte de la recerca
• Per a fer-ne ús és necessari el carnet del Centre Polidor, que es pot tramitar tot omplint la sol•licitud al mateix
centre
• També es permet utilitzar els equipaments amb finalitat ofimàtica (currículums, cartes de presentació, treballs
acadèmics, etc.)
• Es podran utilitzar els ordinadors per períodes de 45 minuts, prorrogables en dos períodes de 15 minuts si no
hi ha ningú esperant
• Es podran fer reserves d’ordinadors de dies determinats per fer ús del paquet d'ofimàtica durant 2 hores
No hi haurà cessió de la sala sol•licitada si no hi ha confirmació per part dels coordinadors del centre. Les sales
es poden reservar per assajar i ballar. El Centre Polidor pot oferir els seus recursos materials i de infraestructura
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per a donar suport a grups formals o no formals.
Activitats del centre
El Centre Polidor també programa trimestralment tallers, cicles artístics, xerrades, monogràfics, activitats
d’estiu i molt més.
Cessió de sales. Espais de suport a la creació
Una xerrada, una activitat, un taller, un videofòrum, un espai per reunir-se, per ballar, per assajar... Si es volen
utilitzar els recursos i/o espais dels que disposa el Polidor s’ha de comunicar al/la dinamitzador/a de forma
presencial, per telèfon o bé per correu electrònic. Un cop analitzada la proposta i la seva viabilitat (que es pugui
fer perquè la sala no estigui ocupada quan la necessitin) s’informarà a la persona o persones interessades.
Vincular Mapa JoveCategoria del Mapa Jove: Equipament juvenil
Fitxa del Mapa Jove: Centre de producció Cultural i Juvenil Polidor [1]
Links JovesCategoria de Links Joves: Equipaments juvenils Sant Adrià de Besòs

Mapa Jove
Secció "Equipament juvenil" del Mapa Jove [2]
Centre de producció Cultural i Juvenil Polidor [1]

Enllaços
Secció "Equipaments juvenils Sant Adrià de Besòs" de Links Joves [3]
Etiquetes: Sant Adrià de Besòs [4]
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Links:
[1] http://barcelonesjove.net/fitxa-mapajove/46405/centre-de-producci%C3%B3-cultural-i-juvenil-polidor
[2] http://barcelonesjove.net/mapajove/2721/Equipament juvenil
[3] http://barcelonesjove.net/links/2344/Equipaments juvenils Sant Adrià de Besòs
[4] http://barcelonesjove.net/tags/Sant Adrià de Besòs
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