
Taller de Graffiti 
Amb aquest taller t’iniciaràs a la pràctica de l’art urbà, aprendràs a disenyar el que 
vols dibuixar a la paret. I al final podràs posar-ho en pràctica en una paret real. 
 
Horari: dimecres de 18 a 19:30h, del 28 Maig al 18 de Juny 
A càrrec de: David Rivero 
Lloc: Associació de veïns de Cal Gravat i Associació de veïns la Balconada 
(primer dia es quedarà a l’associació de veïns de la Balconada) 
Preu: gratuït per a joves fins a 25 anys 
De 26 a 35 anys: 10 euros 
 
 
 
 
 
INSCRIPCIONS: 
 

Servei d’informació juvenil SAPSK? 
Matins: dilluns de 11 a 13h, dimarts i dijous de 10 a 13h 
Tardes: de dilluns a dijous de 17 a 20h i divendres de 17 a 19h 
També a través del correu electrònic a l’adreça: sapsk@elcae.org 
O trucant al 93 877 13 60 
 

Casal de Joves la kampana 
Horari: de dilluns a divendres de 16:30 a 21:00 
També a través del correu electrònic a l’adreça: lakampana@ajmanresa.cat 
O trucant per telèfon al 93 872 92 37 
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