SERVEI D’INFORMACIÓ JUVENIL DE
L’ESPAI MARFÀ
PROGRAMA D’ACTIVITATS
juliol / agost / setembre 2012
CURSOS I TALLERS
CURS D'AUTOENREGISTRAMENT. HOME STUDIO (nivell I)
Es tracta d’un curs per afrontar des de zero el món de l'estudi musical domèstic; des de
l'enregistrament d'àudio fins a la mescla, passant pel so, el MIDI i la producció musical. Es pretén
donar els coneixements necessaris perquè els músics puguin elaborar versions de demostracions
de les seves cançons -“demos”-, a partir d'un ordinador amb qualsevol dels programes
seqüenciadors més comuns com el Cubase, el Logic, el ProTools, etc.
Per realitzar el curs cal que els alumnes es portin el seu portàtil.
Organitza: Espai musical Marfà / Àrea de Joventut – Ajuntament de Girona / Casa de la Música
Salt - Girona
Places: 15
Horari: 3, 5, 10, 12, 17 i 19 de juliol de les 11:30 a les 14h
Preu: 40 € / 30 € participants de l’INTRO 2012
Inscripcions: A l’Espai Marfà (C. de Baix, 2, 17006, Girona) 972 010 009 espaimarfa@ajgirona.cat
* Activitat inclosa en el programa oficial de l’INTRO 2012 (Concurs de Música en Viu del Gironès)
CREACIÓ D’UN VIDEOCLIP
Si t’interessa aprendre tot el procés creatiu d’un videoclip, aquest taller t’hi ajudarà molt. Hi podràs
veure les fases diverses de realització (guió, rodatge, edició, etc.) i acabaràs creant-ne un.
Organitza: Espai musical Marfà / Àrea de Joventut – Ajuntament de Girona
Casa de la Música Salt - Girona
Places: 12
Horari: 17, 19, 24 i 26 de setembre i 1 d’octubre de les 19:30 a les 21:30h
Preu: 30 € / 20€ participants de l’INTRO 2012
Inscripcions: Al Servei d’Informació Juvenil de l’Espai Marfà (C. de Baix, 2, 17006, Girona) - 972
01 02 61 - marfajove@ajgirona.cat
* Activitat inclosa en el programa oficial de l’INTRO 2012 (Concurs de Música en Viu del Gironès)

LA CANÇÓ: FONS I FORMA (TÈCNIQUES NARRATIVES PER A LLETRISTES)
El principal objectiu del curs és proporcionar recursos i tècniques literàries bàsiques per millorar la
capacitat narrativa a l’hora d’escriure les lletres de cançons.
El curs consistirà en una primera part teòrica on es donaran les eines per passar les idees al
paper i d’una segona part pràctica, on es donaran recursos per passar del paper a l’estrofa
(incorporant criteris rítmics i melòdics als textos).
La segona sessió del taller, El repte de fer cançons serà impartida per Carles Sanjosé
(Sanjosex) i analitzarà la psicologia de l’autor, la dinàmica de fer cançons, l’entorn, els
coneixements del compositor i la connexió amb el públic, entre d’altres.
Organitza: Espai musical Marfà / Àrea de Joventut / Biblioteca Salvador Allende – Ajuntament de
Girona / Casa de la Música Salt – Girona
Places: 25
Horari: 27 de setembre (sessió teòrica) i 4 d’octubre (sessió pràctica) de les 19 a les 21:30h
Preu: 20 € / Gratuït pels participants de l’INTRO 2012
Inscripcions: A l’Espai Marfà (C. de Baix, 2, 17006, Girona) 972 010 009 espaimarfa@ajgirona.cat
* Activitat inclosa en el programa oficial de l’INTRO 2012 (Concurs de Música en Viu del Gironès)
DIBUIX MANGA
El manga o còmic japonès s’estén per tots els gèneres i arriba a tots els públics. Les seves
històries i personatges s’adapten a dibuixos animats, pel·lícules i videojocs. Si t’agrada dibuixar i
vols aprendre les tècniques per realitzar còmic japonès, aquest és el teu taller!
Organitza: Àrea de Joventut / Biblioteca Salvador Allende – Ajuntament de Girona
Col·labora: Aula Manga / Nipponia
Places: 15
Horari: 18 i 20 de setembre de les 19 a les 21h a la Biblioteca Salvador Allende
Preu: Gratuït. Cal inscripció prèvia.
Inscripcions: Al Servei d’Informació Juvenil de l’Espai Marfà (C. de Baix, 2, 17006, Girona) - 972
01 02 61 - marfajove@ajgirona.cat

INSCRIPCIONS
- Per poder inscriure’s a qualsevol de les activitats que oferim, cal haver nascut entre l’any 1982 i
l’any 1998. Si t’interessa alguna de les nostres propostes i no estàs dins la franja d’edat dels 14
als 30 anys, t’inscriurem a la llista de reserva i si queden places lliures, hi podràs assistir.
- Les inscripcions es formalitzaran de forma presencial i abonant l’import necessari per a cadascun
dels cursos al Servei d’Informació Juvenil de l’Espai Marfà. Un cop abonat aquest import només
s’acceptaran devolucions si són sol·licitades amb un mínim de 7 dies d’antelació de l’inici de
l’activitat.
- Tots els cursos es realitzaran a L’Espai Marfà (C. de Baix, 2, 17006, Girona)

JORNADES
JORNADES DE FORMACIÓ TÈCNICA PER A ENTITATS:
TALLER D’ASSESSORAMENT SOBRE PRODUCCIONS MUSICALS DE PETIT FORMAT
Què cal tenir en compte a l’hora de plantejar-se si un concert és viable? Com planificar-lo i
executar-lo? Com fer la preproducció abans del dia de l’actuació? I la producció durant el dia de
l’activitat? Es tractaran temes que cal tenir molt presents, com: els permisos que necessitarem, la
potència que ens caldrà, les necessitats tècniques diverses o les condicions de l’artista.
Organitza: Espai musical Marfà / Àrea de Joventut – Ajuntament de Girona / Casa de la Música
Salt - Girona
Places: 25
Horari: Dijous 20 de setembre de les 19 a les 21h
Preu: Gratuït. Cal inscripció prèvia.
Inscripcions: Al Servei d’Informació Juvenil de l’Espai Marfà (C. de Baix, 2, 17006, Girona) - 972
01 02 61 - marfajove@ajgirona.cat
TALLER DE MANIPULACIÓ D’EQUIPS DE SO DE PETIT FORMAT
Fa més de quatre anys que l’Ajuntament de Girona cedeix a les entitats un equip de so molt vàlid
a l’hora de sonoritzar espectacles o actes de petit i mitjà format. Aquesta jornada ens servirà per
aprendre a fer-ne un bon ús i, així, adquirir les nocions tècniques bàsiques per poder treure’n el
millor rendiment.
Organitza: Espai musical Marfà / Àrea de Joventut – Ajuntament de Girona / Casa de la Música
Salt - Girona
Places: 25
Horari: Dissabte 22 de setembre de les 10 a les 11:45h
Preu: Gratuït. Cal inscripció prèvia.
Inscripcions: Al Servei d’Informació Juvenil de l’Espai Marfà (C. de Baix, 2, 17006, Girona) - 972
01 02 61 - marfajove@ajgirona.cat
* Activitat inclosa en el programa oficial de l’INTRO 2012 (Concurs de Música en Viu del Gironès)
TALLER DE MANIPULACIÓ D’EQUIPS D’IL·LUMINACIÓ DE PETIT FORMAT
Des de principis de l’any 2010, l’Ajuntament de Girona cedeix a les entitats un equip de llum per
il·luminar espectacles o actes de petit format. Aquesta jornada ens servirà per aprendre a fer-ne
un bon ús i així, adquirir les nocions tècniques bàsiques per poder treure’n el millor rendiment.
Organitza: Espai musical Marfà / Àrea de Joventut – Ajuntament de Girona / Casa de la Música
Salt - Girona
Places: 25
Horari: Dissabte 22 de setembre de les 12 a les 13:45h
Preu: Gratuït. Cal inscripció prèvia.
Inscripcions: Al Servei d’Informació Juvenil de l’Espai Marfà (C. de Baix, 2, 17006, Girona) - 972
01 02 61 - marfajove@ajgirona.cat
* Activitat inclosa en el programa oficial de l’INTRO 2012 (Concurs de Música en Viu del Gironès)

XERRADES
LES BEQUES D’ESTUDI
Si no et vols perdre en el món de les beques d’estudi, vine a aquesta xerrada. Coneixerem les
beques que es poden sol·licitar quan estem estudiant i els principals òrgans que les gestionen.
Organitza: Servei d’Informació Juvenil de l’Espai Marfà (Àrea de Joventut – Ajuntament de
Girona)
Horari: Dilluns 6 i 13 d’agost a les 18:30h (sessions independents)
Preu: Activitat gratuïta
Inscripcions: Cal inscripció prèvia al Servei d’Informació Juvenil de l’Espai Marfà (C. de Baix, 2,
17006, Girona) - 972 01 02 61 - marfajove@ajgirona.cat
LA “REPESCA”
No t’has pogut inscriure o no has accedit als estudis que volies? Segur que tens l’opció de buscar
altres camins per arribar-hi! En aquesta xerrada intentarem mirar, cas per cas, les opcions que
existeixen per tal que arribis a estudiar el que vulguis.
Organitza: Servei d’Informació Juvenil de l’Espai Marfà (Àrea de Joventut – Ajuntament de
Girona)
Horari: Dilluns 3 i 10 de setembre a les 18:30h (sessions independents)
Preu: Activitat gratuïta
Inscripcions: Cal inscripció prèvia al Servei d’Informació Juvenil de l’Espai Marfà (C. de Baix, 2,
17006, Girona) - 972 01 02 61 - marfajove@ajgirona.cat
EINES 2.0 PER A PROMOCIONAR ELS GRUPS DE MÚSICA
En aquesta sessió veurem com hauria de ser un lloc web 2.0, així com les eines per donar a
conèixer els nostres continguts musicals i com fer-ne difusió a través de les principals xarxes
socials. També coneixerem com està evolucionant el món d’Internet i com es va creant el que ja
s’anomena la web 3.0.
Metodologia: els alumnes poden assistir a les classes amb els seus ordinadors portàtils. L’objectiu
final és que l’alumne aconsegueixi realitzar un pla d’acció basat en eines 2.0 i que el pugui
executar ell mateix.
El taller serà impartit per Montserrat Peñarroya. Sòcia fundadora i directora general de GEA Internet Project Consulting, empresa especialitzada en la comunicació a Internet i en el
màrqueting digital internacional. Compagina la seva feina de consultora amb la docència, impartint
classes en diversos màsters i postgraus a la Universitat Autònoma de Barcelona i en altres
universitats. Entre les seves especialitats destaquen el màrqueting turístic, l’estratègia en el negoci
electrònic, la usabilitat i la digitalització de processos empresarials.
Organitza: Concurs INTRO / Espai musical Marfà / Àrea de Joventut – Ajuntament de Girona /
Casa de la Música Salt – Girona
Places: 60
Horari: dilluns 24 de setembre de les 17h a les 21h
Preu: Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia.
Inscripcions: Al Servei d’Informació Juvenil de l’Espai Marfà (C. de Baix, 2, 17006, Girona) - 972
01 02 61 - marfajove@ajgirona.cat
* Activitat inclosa en el programa oficial de l’INTRO 2012 (Concurs de Música en Viu del Gironès).
Activitat obligatòria pels finalistes, oberta a tot el públic.

SERVEI DE TRAMITACIÓ DE BEQUES
L’any passat el Ministeri d’Educació va obrir el període de tramitació de beques per ensenyaments
postobligatoris al juliol i va finalitzar al setembre (a l’octubre per estudis universitaris). Si
necessites assessorament en aquest procés, vine al Servei de Formació de l’Àrea de Joventut i
t’ajudarem a tramitar la teva beca d’estudis!
Es tramitaran beques d’ensenyaments no universitaris:
PQPI
Batxillerat
Formació Professional
Ensenyaments artístics
Ensenyaments esportius
I d’ensenyaments universitaris:
De grau i màster
Cal demanar cita prèvia al Servei d’Informació Juvenil de l’Espai Marfà (C. de Baix, 2, 17006,
Girona) - 972 01 02 61 - marfajove@ajgirona.cat

CLUB DE LECTURA JOVE
La Biblioteca Salvador Allende amb la col·laboració del Servei d’Informació Juvenil ofereix cada
mes un club obert a tots els joves, que combina la lectura amb sortides i altres activitats. Si
t’agrada llegir i compartir, informa-te’n al telèfon 972 23 27 15 o al correu
biblioallende@ajgirona.cat

DADES, CONTACTE I INSCRIPCIONS
Servei d’Informació Juvenil de l’Espai Marfà
C. de Baix, 2
17006 Girona
De dilluns a divendres de 16 a 20:30h
Horari d’estiu (agost): tancat
Tel. 972 01 02 61
marfajove@ajgirona.cat
www.girona.cat/marfa
www.gir360.cat
*Estem situats a dins de la Biblioteca Salvador Allende.

