Tallers altres temàtiques : Activitats, tallers i xerrades de l'
Oficina Jove d'Emancipació de l'Hospitalet de Llobregat
Per a joves de: L'Hospitalet de Llobregat
Organitza: Oficina Jove L'Hospitalet
Tipus entrada al calendari: Tallers altres temàtiques
Temàtica activitat del calendari: hospitalet, programació, tallers
Tags: L'Hospitalet de Llobregat, tallers, xerrades
Dates de realització

Del dijous 1 de desembre de 2016 al dimarts 31 de desembre de 2019
Descripció

Des de l´Oficina Jove d´Emancipació et proposem la següent programació (xerrades,
tallers i cursos) sobre diferents temàtiques d’interès social.
Decideix quines són les activitats que més t’interessen i no triguis en apuntar-te!
Totes són gratuïtes!!
INFORMACIÓ ADICIONAL
Per inscriure-us heu de tenir en compte:

Les places són limitades (mínim de 5 per poder realitzar el taller).
Activitats dirigides a joves de 12 fins a 35 anys.
Et donarem un certificat d’assistència si ens els demanes.
Gràcies per la teva puntualitat.
**Per informar-vos i apuntar-vos cal fer el tràmit on-line.
Més informació sobre tota la nostra PROGRAMACIÓ:
www.joventutlh.cat/178722_1.aspx?id=1
Oficina Jove d' Emancipació de L'Hospitalet
Llobregat 127 - 141
08904 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona
Telèfon: 93 403 69 60
Horari:
Dilluns de 16 a 20 h. Dimarts a dijous de 10 a 14 i de 16 a 20 h. Divendres de 10 a 14 h.

Més informació a: http://www.barcelonesjove.net
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bustiajove@l-h.cat

Públic objectiu:
Les nostres activitats i serveis es dirigeixen a diferents tipus de col•lectius:
1) Joves entre 12 i 35 anys.
2) Entitats/associacions locals.
3) Professionals que treballen diàriament amb joves.

Localització i contacte
Oficina Jove d' Emancipació de L'Hospitalet
Llobregat 127 - 141
08904 L'Hospitalet de Llobregat
Barcelona
Telèfon: 93 403 69 60
Informació addicional: http://www.joventutlh.cat/
Adreça electrònica de contacte: bustiajove@l-h.cat
Enllaç de la oferta a Barcelonesjove.net

http://www.barcelonesjove.net/node/77235
Data del document:

14.12.2017

Més informació a: http://www.barcelonesjove.net
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