Guia L´estiu és Jove
0. inici - RECERCA

1. Presentació
Viu l’estiu al Barcelonès

L’estiu arriba i cal aprofitar-lo. La calor apreta, les obligacions s’esvaeixen, el lleure ocupa un temps que fins
aleshores ha estat per a la feina i els estudis i el teu municipi t’ofereix un munt de possibilitats per gaudir
d’aquests mesos estiuencs. Ara és hora d’estar-se a l’aire lliure i d’aprofitar el bon temps per a realitzar un bon
nombre d’activitats. Moltes d’elles les trobaràs a prop de casa, a Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de
Gramenet, Badalona, L’Hospitalet de Llobregat i a Barcelona. La comarca del Barcelonès és un territori ple de
vida a l’estiu, on els joves teniu moltes oportunitats d’esbarjo.
D’altres activitats et permetran viatjar, conèixer altres móns, altres cultures i, és clar, altra gent. De propostes
n’hi ha de tota mena i per tots els gustos. Els Ajuntaments i les entitats de la comarca han treballat per a tu,
amb la intenció de facilitar-te un ventall de possibilitats lúdiques i culturals, però també oportunitats de viatge
solidari i d’estudi.
En aquesta guia que tens a les mans hi trobaràs un ampli recull de possibilitats, classificades segons la seva
tipologia i també per municipis. Les hem recollit per a tu, perquè no perdis temps buscant-les, sinó que, amb un
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cop d’ull, les trobis totes aplegades. Ben segur que en aquestes vint planes hi ha l’activitat que s’adiu al que tu
vols.
Ara tens l’oportunitat de fer moltes coses. No la desaprofitis i viu l’estiu al Barcelonès!
Joan Carles Mas i Bassa
President del Consell Comarcal del Barcelonès

L’estiu és jove!

L’estiu és l’època de l’any en què més temps lliure tenim. Tots i totes podem gaudir del sol i la platja, de la
muntanya i de l’aire lliure allà on siguem. És un temps propici per a badar, per a oblidar-nos de les obligacions,
dels estudis i de la feina. Els dies s’allarguen i, ara més que mai, ve de gust passar-s’ho bé.
Els Ajuntaments del Barcelonès posem al teu abast un bon grapat de propostes per tal que aquests mesos
esdevinguin quelcom més que un temps de relax, perquè no t’hagis de quedar a casa si no vols i perquè t’ho
passis d’allò més bé.
Pots optar, depenent de la teva edat i dels teus gustos i preferències, entre anar d’acampada o de colònies,
participar en un casal d’estiu, en un camp de treball, un intercanvi, una estada solidària, en campus i casals
esportius o fer una ruta. Si abans d’agafar vacances encara has d’estudiar pels exàmens, molt a prop de casa
teva disposes de sales adequades on fer-ho sense que ningú et destorbi.
En aquesta guia hi trobaràs tot això i més. Per exemple, les adreces per organitzar-te un viatge, per obtenir els
carnets jove, d’alberguista o d’estudiant, o per anar-te’n a treballar a l’estranger. I no ens oblidem pas de les
festes, concerts, cursets i d’altres propostes de caire lúdic i cultural que organitzen ajuntaments i entitats.
Aquest estiu no badis. L’estiu és jove, l’estiu és teu, aprofita’l!
David Escuder, Núria Parlón, Albert Tomás,
Glòria Herance i Elsa Blasco
Regidores i Regidors de Joventut de Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet, Badalona,
L’Hospitalet de Llobregat i Barcelona, respectivament.

2. Activitats d´estiu 2011 al Barcelonès
2.1. Acampades

Page 2 of 17

Si vols passar-t’ho bé, estar en contacte amb la natura i dormir en una tenda de campanya has de triar
l’acampada. Als campaments gaudiràs d’un mínim d’equipament, com ara tendes, lavabos i aigua potable i
podràs participar en activitats com ara excursions, sortides, jocs, descobertes i vetllades sota una teulada
d’estels. La natura és la protagonista d’una colla d’activitats molt relacionades amb l’entorn natural.

2.2. Camps de treball

Els camps de treball consisteixen en una estada entre 8 dies i 3 setmanes en què els participants realitzen un
servei a la comunitat en l’àmbit social, medi ambient, restauració del patrimoni, cultura , art, etc.. Hi ha camps
de treball a Catalunya, arreu de l’Estat Espanyol i a la resta del món. Normalment , els participants són tots
d’orígens diferents i així aprenguin a treballar plegats en un ambient intercultural.
L’allotjament sol ser en un alberg de joventut, escola o bé tendes de campanya amb la resta de participants.
Les condicions i cost varien en funció de l’entitat organitzadora. Normalment, les entitats organitzadores a
Catalunya posen una quota d’inscripció pels tràmits i gestions, però un cop arribis al camp de treball,
l’allotjament i la manutenció solen estar coberts. El desplaçament sol córrer a compte teu i hauràs de cercar tu
la manera d’arribar-hi.
L’organització d’aquests camps de treball va a càrrec d’associacions educatives juvenils catalanes, dels
organismes de joventut de les comunitats autònomes de diversos organismes i associacions internacionals que,
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en tots els casos, es fan responsables del bon desenvolupament dels camps de treball que organitzen.
COCAT
La COCAT és la Coordinadora d’Organitzadors de Camps de Treball de Catalunya, una plataforma d’entitats
creada conjuntament per Cruc, Fundació Pere Tarrés, Fundació Escolta Josep Carol, i RAI, amb l’objectiu de
coordinar els camps de treball, com una eina de desenvolupament personal dels joves i de desenvolupament
local de les comunitats on es realitzen.
A la COCAT es dediquen a coordinar els camps de treball internacionals (un programa de voluntariat que
entenen com una eina de desenvolupament personal i social més enllà de les fronteres) on participen els joves
d’arreu del món: els estrangers a Catalunya, i els catalans a l’estranger i Catalunya.
www.cocat.org [1]

Calàbria, 120
08015 Barcelona
T 934 254 064
F 934 234 498
SCI – Catalunya
L'SCI-Catalunya és un moviment internacional que treballa per la pau i la justícia social, entesa com la igualtat
d’oportunitats per a tots els ciutadans. Nascut al 1982, representa una de les més de 40 branques que
configuren la xarxa del Servei Civil Internacional [2](Service Civil International).
L'SCI és principalment conegut per l'organització de projectes de camps internacionals de treball voluntari, als
quals participen cada any més de 5.000 persones de tot el món. A més de l'organització amb altres associacions
locals de seminaris i activitats formatives sobre temàtiques diverses com: educació per la pau, conflictes,
relacions nord/sud, deute extern...
La filosofia de l'SCI porta a que els grups de persones de diferents països que conviuen i treballen juntes en un
projecte comú de manera voluntària, trenqui totes les barreres entre ells i que, per tant, l'entesa i el
coneixement de la realitat entre les nacions augmenti.
Les eines que utilitza són:
* Els camps internacionals de treball voluntari [3] (amb una durada d'entre 10 i 30 dies). Es tracta d'un servei
voluntari de cooperació, on un grup de persones de diferents condicions, cultures i creences participen de forma
conjunta i voluntària en la realització d'un projecte.
C/ del Carme 95, baixos 2ª
08001, Barcelona
Espanya
TEL: +34 93 4417079
FAX: +34 93 4417018
www.sci-cat.org [4]
sci-cat@sci-cat.org [5]

2.3. Colònies
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Una casa de colònies és un lloc fantàstic per a gaudir de l’estiu. ¡Algunes fins i tot tenen piscina! I totes estan
equipades amb menjador, cuina, dormitoris, lavabos, sales i espais exteriors per a fer-hi les activitats més
diverses: els jocs, les excursions, les sortides i descobertes, les vetllades , els tallers i els grans muntatges
derivats de diferents centres d’interès.

2.4. Casals d´estiu

Si no vols dormir fora de casa però tampoc t'hi vols quedar tot l'estiu, els casals són la teva opció. N'hi ha molts
i en tots ells hi trobaràs gent de la teva edat i activitats ben diverses. Hi ha casals d'estiu que es fan només pel
matí i/o a la tarda. Sovint ofereixen servei de menjador i a vegades serveis complementaris, com l'acolliment
matinal.
Les activitats dels casals són semblants a les que es fan a les colònies, però en format reduït. Així, gaudiràs de
tallers, jocs, excursions, activitats relacionades amb el bany i visites, entre d'altres.

2.5. Intercanvis
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Mitjançant els intercanvis, joves catalans viatgen a l’estranger i grups d’altres països coneixen el nostre. És
habitual que el grup d’acollida retorni la visita al grup visitant. I és que els intercanvis són activitats educatives
que pretenen afavorir el coneixement mutu i el diàleg entre diferents ambients i cultures. Hi ha intercanvis de
caire internacional, en els què hi participen joves de diverses nacionalitats.

2.6. Estades Solidàries

Són estades d’una durada entre 2-4 setmanes que es duen a terme en països en vies de desenvolupament amb
l’objectiu de conèixer la realitat social a partir de la població, la famílies o comunitat que us acull i, al mateix
temps, fer alguna tasca solidària o col•laborar amb entitats. Aquestes activitats reben molts noms segons
l’objectiu, la ideologia, etc, com ara brigades de cooperació, turisme responsable, camps de solidaritat, rutes
solidàries. Cal que t’informis molt bé i t’involucris abans, ja que és necessària una formació prèvia.
El desplaçament, la manutenció i allotjament sol ser a càrrec dels participants.
Federació Catalana d’ONGD
Podeu consultar el recull d’estades solidàries de les ONGD federades: www.pangea.org/fcongd [6]
ANY DE FUNDACIÓ - La Federació Catalana d'ONGD va ser fundada l'any 1989 per entitats que treballen
l'àmbit de la Solidaritat i la Cooperació Internacional.
OBJECTIU GENERAL - Potenciar la coordinació de les entitats de cooperació per al desenvolupament
associades, amb la finalitat d'aconseguir un nou tipus de relacions Nord-Sud i el ple desenvolupament de tots
els pobles i cultures.
Les àrees d’intervenció destacades són en primer lloc educació, salut i dona i desenvolupament. Després
segueix producció agrícola, proveïment i depuració d’aigua, govern i societat civil, suport a ONG, població i salut
reproductiva, sobirania alimentària, drets humans i medi ambient.
Federació Catalana d'ONG per al Desenvolupament
C/ Tàpies, 1-3, 08001 Barcelona
Telèfon: 93 442 28 35
Fax: 93 442 05 05
A/e: fcongd@pangea.org [7]
www.pangea.org/fcongd [6]

2.7. Campus esportius
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Les diferents instal•lacions esportives municipals serveixen com a marc per un seguit d’activitats estiuenques
en les què l’esport és el protagonista. A vegades, els participants es dediquen a una sola disciplina esportiva i
en altres casos es combinen diferents modalitats. Les activitats solen organitzar-se en torns setmanals.

2.8. Rutes
Viatjar i gaudir del paisatge sense agafar cap mitjà de transport motoritzat. Aquesta és la filosofia de les rutes i
de les travesses de muntanya, que podràs fer a peu, en bicicleta o fins i tot en carro o a cavall.
Les rutes són recorreguts per un itinerari prèviament traçat que se sol fer per etapes i dormint cada dia en un
lloc diferent. L’experiència s’aprofita per visitar zones del recorregut, per contemplar el paisatge i compartir
experiències amb els altres membres del grup. N’hi ha que tenen un interès específic, com la Ruta dels
Bandolers, la dels Càtars o el Camí de Santiago.

3. On has d´estudiar aquest estiu

Els estudiants que esteu capficats amb els exàmens teniu l’oportunitat d’utilitzar a les vostres ciutats les Sales
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d’Estudi que s’habiliten a diferents equipaments. Allà disposareu d’un espai tranquil i apte per a preparar les
proves.

4. Activitats lúdiques d´estiu per a joves

Els ajuntaments i les entitats juvenils organitzen per a aquest estiu un seguit d’activitats diverses, pensades per
a omplir el temps d’oci dels joves. Es tracta d’activitats lúdiques de tota mena, com ara nits de cinema,
concerts i jornades de diferent caire. A passar-s’ho bé toca!

5. Treballar durant l´estiu

Si has pensat en aprofitar l’estiu per a treballar i guanyar uns diners, de l’Oficina de Joventut del Consell
Comarcal del Barcelonès t’acostem la Guia Jove Feina de Temporada, on hi trobaràs alguns suggeriments. A la
Guia hi trobaràs feines específiques i sectors de temporada: Turisme i Hosteleria, Comerç, Serveis a les
persones, Serveis a les empreses i Treballar a l’estranger.
Et facilitem una fitxa per a cada tipus de feina, amb la seva descripció, el perfil requerit per a desenvolupar-la,
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formació requerida, i altres aspectes relacionats amb el tipus de contracte i vies per fer la recerca de feina.
També et pots adreçar a la Borsa d’ofertes de Treball per a Joves és un servei del CIREJ (Centre d’Informació i
Recursos per l’emancipació Juvenil), pensat especialment per a facilitar l’accés dels joves al món del treball,
aconseguir la seva inserció laboral i vetllar per les seves condiciones. El servei està adreçat a joves fins a 35
anys i el pots trobar:
CIREJ (Badiu Jove)
c. Ausiàs marc, 61
Badalona
93.483.29.34
Matins: de dilluns a divendres de 10 a 14 h.
Tardes: dilluns, dimecres i divendres de 16 a 20 h.
www.barcelonesjove.net/cirej [8]
Centre Cultural i Juvenil Polidor
c. Rambleta, s/n
Sant Adrià de Besòs
93.462.74.46
Dimarts de 16a 19 h.
C.R.J. Mas Fonollar
c. Sant Jeroni, 1-3
Santa Coloma de Gramenet
93.385.55.01
Dijous de 17 a 19 h.
La Borsa d’Ofertes de Treball es complementa amb el servei d’Assessorament Laboral i de tallers que ajuden a
millorar les habilitats en la recerca d’una ocupació. Podeu trobar la oferta de tallers i cursos a:
www.barcelonesjove.net/tej [9]
Barcelona Activa: www.barcelonactiva.cat [10]
Porta22
C. Llacuna, 162
Tel. 93 401 98 99
A/e: porta22@barcelonactiva.es [11]
www.porta22.com [12]
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT:
Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat:
Carretera del Mig, 85-87
L’Hospitalet de Llobregat
Tel. 93 264 33 50
BADALONA:
Oficina de Treball de la Generalitat Badalona Casagemes
Pl. Carme Guasch, 2
Badalona
Centraleta oficina: 93.554.53.70
otg_casagemes.soc@gencat.cat [13]
Oficina de Treball de la Generalitat Badalona III Aribau
C. Aribau, 11
Badalona
Centraleta oficina: 93.460.51.65
otg_aribau.soc@gencat.cat [14]
SANTA COLOMA DE GRAMENET
Oficina de Treball de la Generalitat
Pl. d’en Vilaseca, s/n
Santa Coloma de Gramenet
Centraleta oficina: 93.466.38.16
otg_santacoloma.soc@gencat.cat [15]
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SANT ADRIÀ DE BESÒS
Oficina de Treball de la Generalitat
C. Olímpic, s/n (cantonada amb Dr. Pi i Gibert)
Sant Adrià de Besòs
Centraleta oficina: 93.462.24.69
otg_santadria.soc@gencat.cat [16]

6. Treballar a l´estranger durant l´estiu

Posats a treballar, potser t’has plantejat fer-ho a l’estranger i així, de pas, veus món, aprens un idioma, fas
amics i comences el curs amb alguns estalvis. Hi ha moltes maneres de fer-ho: pots fer d’Au Pair en una família,
treballar en la recollida de fruita o en un hotel. Però és important que t’informis bé abans de marxar. Et donem
algunes pistes de les vies que pots seguir:
Pel teu compte
És la via que et donarà més feina, però pot funcionar bé sempre que dediquis prou temps a la preparació de
l’estada. El més important és que facis arribar una sol•licitud de treball i el teu currículum a les empreses que
t’interessin. Ho pots fer mitjançant internet o bé adreçant-te a algun centre d'informació juvenil de la ciutat, on
trobaràs adreces d’agències de treball dels països estrangers.
Per a conèixer els teus drets i deures com a ciutadà/ana europeu/ea, consulta:
Diálogo con los ciudadanos.
http://ec.europa.eu/citizensrights/front_end/index_es.htm [17]
Xarxa EURES (serveis europeus d’ocupació)
És una xarxa formada pels Serveis Europeus d’Ocupació i atesa pels euroconsellers. Aquest sistema
d’informació per a la recerca de treball facilita la mobilitat i col•locació dels treballadors en qualsevol país de la
Unió Europea. Consulta el web:
europa.eu.int/eures [18]
Currículum Europeu Europass: cal que tradueixis el CV en l’idioma del país on vols treballar . Pots seguir el
model oficial de CV i descarregar-te’l a :
veure web [19]
A través d’agència
Es l’opció més còmoda perquè t’ho organitzen tot: normalment et faciliten el viatge, l’estada i el contracte
laboral. Has de saber que generalment es tracta de treballs temporals i no qualificats i, sobre tot, cal que tinguis
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en compte que les agències són empreses privades que cobren pels seus serveis.
Pots obtenir un llistat d’agències als webs:
Secretaria General de la Joventut (agències que gestionen treball a l’estranger):
veure web [20]
Programes i beques
Aquesta opció facilita alguns tràmits i garanteix l’atorgament d’un ajut. Cada programa o beca ofereix diferents
ajuts. Per conèixer els programes i beques, consulta aquests webs:
Guia Europa Jove:
http://www.barcelonesjove.net/guies.php?td=1&i=6 [21]

Secretaria General de la Joventut:
Demana assessorament
Informa’t a les assessories especialitzades en mobilitat europea del Barcelonès:
Barcelonès Nord:
Centre Europa Jove
Al Centre Europa Jove t’orientaran, t’ajudaran a elaborar el currículum en anglès i d’altres idiomes i podràs
trobar-hi informacions d’utilitat. Consulta-hi també els llibres especialitzats en “Treball a l’estranger”
d’autoconsulta, dossiers d’informació ,etc. També et poden posar en contacte amb els serveis d’informació
juvenil de qualsevol país europeu.
CRJ Mas Fonollar
c. de Sant Jeroni 1-3
08923 Santa Coloma de Gramenet
Tel. 93 385 05 50
europajove@barcelones.cat [22]
www.barcelonesjove.net/europa [23]
Cal demanar cita prèvia

Barcelona:
CIAJ Centre d’informació i Assessorament per a Joves
C. Sant Oleguer, 6-8
08001 Barcelona
Telèfon: 93 442 29 39
A/e: ciaj@mail.bcn.es [24]
Web: bcn.es/ciaj [25]
L’Hospitalet de Llobregat
Espai Molí.
OREJ(Oficina de Recursos per a l’Emancipació Juvenil)- Espai Jove
Centre Cultural Tecla Sala
Informació sobre mobilitat i relacions internacionals:
Informació dirigida a joves interessats en intercanvis juvenils, voluntariat internacional, com treballar i estudiar
a l'estranger, camps de treball. A més, durant tot l'any pots utilitzar el servei de la Viatgeteca, on trobaràs
informació turística per poder crear el teu propi viatge alternatiu.
Av. de Josep Tarradellas, 44
08901 L'Hospitalet
Telèfon: 93 260 24 94
FAX: 93 260 24 95
A/e: bustiajove@l-h.es [26]
web: www.espai-jove.net [27]
Contactar amb l’assessoria de mobilitat
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7. Viatgeteques

Tens ganes de conèixer món? Vols gaudir d’avantatges per ser jove? Doncs tens l’oportunitat d’aconseguir
bones ofertes només investigant una mica. Pots organitzar-te els teus propis viatges, com ara rutes turístiques,
itineraris o simplement cercant allotjament o bé pots fer una estada a l’estranger per aprendre un idioma o
treballar. I sempre al millor preu.
Per començar a planificar el teu viatge, pots adreçar-te als Serveis d’Informació Juvenil del teu ajuntament. Allà
trobaràs diferents recursos i serveis, entre els quals hi ha els següents:
* Viatgeteca: guies, plànols i dossiers turístics de Catalunya, Espanya i la resta del món.
* Informació sobre esports d’aventura.
* Activitats en albergs, cases de colònies, granges escola ...
* Allotjaments (hotels, càmpings, balnearis, monestirs, paradors, cases rurals, refugis ...)
* Informació per treballar i estudiar a l’estranger.
* Informació de camps de treball i voluntariat internacional durant l’estiu.
* Ofertes d’agències de viatges.
* Servei d’internet. Consulta dels webs més útils de la xarxa. Servei de préstec de material. Tramitació de
carnets internacionals.

Viatgeteca es un servei virtual que ofereix la pagina de Centre Europa Jove per poder organitzar be el teu viatge
vagis on vagis ja sigui per treballar, estudiar o viatjar pel teu compte.
Aquí pots muntar el teu viatge utilitzant diferents materials, mapes, guies etc, demanar ajuda, compartir
experiències amb altres usuaris o gaudir dels consells varis
Consulta també les viatgeteques dels municipis del Barcelonès:

8. Els carnets Internacionals
Hi ha uns quants carnets que us seran de força utilitat quan us mogueu pel país o per l’estranger. Els podeu
tramitar a la majoria dels serveis d’informació juvenil de la nostra comarca, excepte el Carnet Jove, que es
tramita a “la Caixa”.
Carnet d’alberguista
És necessari per allotjar-se en qualsevol alberg de la xarxa nacional i de la internacional. És vàlid durant un any,
a comptar des de la data d’emissió. Les reserves dels albergs de Catalunya i del món les pots fer al telèfon 93
483 83 63. Les dels albergs d’Espanya les has de fer directament a l’alberg on vulguis allotjar-te. Hi ha diferents
modalitats de carnet:
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* Carnet d’alberguista juvenil És per a joves de 14 a 29 anys. Per obtenir-lo necessites: DNI original, 5 euros i, si
ets menor d’edat, autorització del pare o la mare.
* Carnet d’alberguista adult A partir de 30 anys. Per obtenir-lo necessites: DNI original i 11 euros.
* Carnet d’alberguista familiar Per a famílies amb fills menors de 18 anys. Per a obtenir-lo cal: Llibre de família o
equivalent i 22 euros.
* Carnet d’alberguista de grup Destinat a entitats i associacions, sempre que siguin grups d’un mínim de 10
persones. Per obtenir-lo cal: Document timbrat per l’entitat o l’associació i 15 euros.
Carnet internacional d’estudiant (ISIC)
Per a estudiants en actiu a partir de 12 anys i sense límit màxim d’edat, amb la condició que estiguin
matriculats durant el curs lectiu en qualsevol ensenyament del sistema educatiu. És vàlid durant un any, des de
la data d’emissió. Per obtenir-lo necessites: Documenació que acrediti la condició d’estudiant (matrícula, carne
o certificat original de la Facultat o escola), foto carnet, DNI original i 6 euros.
Carnet internacional de professor (ITIC)
Per a professors en actiu. Dóna dret a obtenir descomptes en bitllets adquirits a les oficines de turisme juvenil i
és vàlid durant un any des de la data d’emissió. Per obtenir-lo necessites: certificat del centre educatiu que
acrediti que hi treballes amb dedicació d’un mínim de 18 hores setmanals, foto carnet, DNI original i 8 euros.
Carnet Jove i +25
El Carnet Jove s’adreça a joves d’entre 14 i 25 anys i el +25 als que tenen fins a 29 anys d’edat. Es pot utilitzar
per a beneficiar-se de descomptes i avantatges a més a qualsevol establiment de l’Estat espanyol i de diversos
països europeus on aparegui el distintiu d’aquests carnets o el d’”Euro <26”. El Carnet Jove o el +25 són vàlids
fins el 31 de desembre de l’any en que s’expedeixi o fins al moment que es compleixi l’edat límit. Per
obtenir-los necessites: DNI i abonar la quota anual de 6 euros.

9. Aprendre idiomes a l´estiu
L’estiu és una bona època per aprendre idiomes i aprofitar per fer-ho aquí o a un altre país de manera intensiva.
Hi ha diverses opcions:
*
*
*
*
*
*

beques del Ministeri d’Educació per cursos d’idiomes
cursos d’anglès subvencionats per entitats juvenils
centres que ofereixen cursos de francès /anglès /alemany a l’estranger
recursos per aprendre idiomes a internet
grups de conversa per practicar idiomes
cursos intensius d’idiomes

10. On informar-te´n?
Per obtenir més informació sobre les activitats d’estiu a:
www.barcelonesjove.net/estiu [28]
O bé a les següents adreces dels diferents municipis:

BADALONA
CENTRE D’INFORMACIÓ I RECURSOS PER L’EMANCIPACIÓ JUVENIL (CIREJ)
BADIU JOVE
c. Marina, 63, baixos
08911 Badalona
Telèfon: 93 483 29 34
A/e: cirej@barcelonesjove.net [29]
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Horari: Matins: de dilluns a divendres de 10 a 13 hores i Tardes: de dilluns a dijous de 17 a 20 hores.
SERVEI D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ (SAC)
OFICINA D’INFORMACIÓ JUVENIL
AJUNTAMENT DE BADALONA
Plaça de l'Assemblea de Catalunya, 9-12
08911 Badalona
Telèfon: 93 483 29 20 | Fax 93 384 04 43
A/e: sac@badalona.cat [30]
Horari: dies laborables de 9 a 14 hores
C.J. SANT CRIST KAN PIKI PUGUI
c. Sant Joan de la Creu, 70
Telèfon: 93 387 46 14
A/e: lamussara@yahoo.es [31]
C.J. LLEFIA
c. Don Pelai, 18, bxos
Telèfon i Fax: 93 397 05 85
A/e: rotllana@rotllana.com [32]
C.J. LA MORERA K.A.J.A
c. Prat de la Riba, 93
Telèfon: 93 395 67 38
A/e: kaja@casaldejoves.org [33]
C.J. EUKA
Avd. Catalunya, 52-54, bxos.
Telèfon: 93 399 64 72
A/e: casaldejoveseuka@hotmail.com [34]
C.J. EL LOKAL
Pl. Illa dels Músics, local 3.
Telèfon: 93 460 73 92
A/e: ellokal@casaldejoves.org [35]
C.J. LA SALUT
c. Ricard Strauss, 30 bxos.
Telèfon: 93 399 92 90
A/e: rotllana@rotllana.com [32]
Va de Joves
Casals de Joves de Badalona
www.vadejoves.net [36]
info@vadejoves.net [37]

L’HOSPITALET
Espai Molí
OREJ(Oficina de Recursos per a l’Emancipació Juvenil)- Espai Jove
Centre Cultural Tecla Sala
Av. de Josep Tarradellas, 44
08901 L'Hospitalet
Telèfon: 93 260 24 94
FAX: 93 260 24 95
Horari: Matins: de dilluns a divendres de 9 a 15 h. Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 21 h.
A/e: bustiajove@l-h.es [26]
web: www.espai-jove.net [27]

SANT ADRIÀ DE BESÒS
CENTRE POLIDOR
CENTRE DE PRODUCCIÓ CULTURAL I JUVENIL
Rambleta, s/n
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08930 Sant Adrià de Besòs
Telèfon: 93.462.74.46
Fax: 93 462 74 52
A/e: polidor@sant-adria.net [38]
Horari: de dilluns a divendres de 16:30 a 22 h.
CENTRE CULTURAL BESÒS
Plaça Tarradellas, s/n
08930 Sant Adrià de Besòs
Telèfon: 93 462 23 88
CASAL DE CULTURA DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
c. Mare de Déu del Carme, 22
Telèfon: 93 462 03 78
A/e: casalcultura@sant-adria.net [39]

STA. COLOMA DE GRAMENET
CENTRE EUROPA JOVE
CRJ Mas Fonollar
c. de Sant Jeroni 1-3
08923 Santa Coloma de Gramenet
Tel. 93 385 05 50
europajove@barcelones.cat [22]
www.barcelonesjove.net/europa [23]
Cal demanar cita prèvia
CENTRE DE RECURSOS INFANTIL I JUVENTIL RELLOTGE XXI
SERVEI D’INFORMACIÓ JUVENIL
c. Rellotge, 21
08923 Santa Coloma de Gramenet
Telèfon: 93 392 10 46
Fax: 93.392.12.47
A/e: puntxxi@yahoo.es [40]
Web: www.rellotge21.com [41]
CENTRE DE RECURSOS JUVENIL MAS FONOLLAR
c. Sant Jeroni, 1-3
08923 Santa Coloma de Gramenet
Telèfon: 93.385.55.01
Fax: 93.385.70.36
A/e: mas_fonollar@yahoo.es [42]
WEB D’INFÀNCIA I JOVENTUT
www.grame.net/joventut [43]
PORTAL CIUTADÀ DE STA. COLOMA DE GRAMENET
Web: www.grame.net [44]
OFICINA D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA (OIAC)
Plaça de la Vila, 1
08921 - Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)
Telèfon: 93 462 40 40
A/e: oiac@gramenet.diba.es [45]

BARCELONA
OFICINA D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ DE BARCELONA
Oficina d’Atenció al Ciutadà del Districte de Ciutat Vella- OAC
c. Ramelleres, 17
08001 Barcelona
Oficina d’atenció al Ciutadà del Districte de l’Eixample
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c. Aragó, 311
08009 Barcelona
Oficina d’Atenció al Ciutadà del Districte de Sants-Montjuïc
c. Creu Coberta, 104
08014 Barcelona
Oficina d’Atenció al Ciutadà del Districte de les Corts
Pl. Comas, 18
08028 Barcelona
Oficina d’Atenció al Ciutadà Districte de Sarrià-Sant Gervasi
c. Anglí, 31
08017 Barcelona
Oficina d’Atenció al Ciutadà Districte de Gràcia
c. Franciso Giner, 46
08012 Barcelona
Oficina d’Atenció al Ciutadà del Districte d’Horta Guinardó
Rda. Guinardó, 49
08024 Barcelona
Oficina d’Atenció al Ciutadà del Districte de Nou Barris
c. Doctor Pi i Molist, 133
08042 Barcelona
Oficina d’Atenció al Ciutadà del Districte de Sant Andreu
Pl. Orfila, 1
08030 Barcelona
Oficina d’Atenció al Ciutadà de Sant Martí
Pl. Valentí Almirall, 1
08018 Barcelona
Oficina d’Atenció al Ciutadà de la Plaça Sant Miquel
Pl. Sant Miquel, 4
08002 Barcelona
Oficina d’Atenció al Ciutadà de la Marina
c. Alts Forns, 82-86
08038 Barcelona
Oficina d’Atenció al Ciutadà Zona Nord
Av. Rasos de Peguera, 25
08033 Barcelona
* Agost: tancat
Oficina d’Atenció al Ciutadà de Garcilaso
c. Juan de Garay, 116-118.
08027 Barcelona
L’horari d’estiu de les oficines és: de dilluns a divendres de 8:15 a 14:15 hores.
Només fan atenció presencial, no fan atenció telefònica.
CIAJ Centre d’informació i Assessorament per a Joves
C. Sant Oleguer, 6-8
08001 Barcelona
Telèfon: 93 442 29 39
A/e: ciaj@mail.bcn.es [24]
Web: bcn.es/ciaj [25]
OFICINA JOVENTUT I HABITATGE
CONSELL COMARCAL DEL BARCELONÈS
c. de les Tàpies, 4
08001 Barcelona
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Telèfon: 93 567 97 51
A/e: osj@ccbcnes.org [46]
Web: www.barcelonesjove.net [47]
Nota: Les dades contingudes en aquesta Guia han estat facilitades directament per les entitats organitzadores a
través dels ajuntaments. El Consell Comarcal del Barcelonès no es fa responsable de la seva exactitud o
correcció.

Links:
[1] http://www.cocat.org
[2] http://www.sciint.org/
[3] http://www.sci-cat.org/modules.php?name=Content&amp;pa=showpage&amp;pid=20
[4] http://www.sci-cat.org
[5] mailto:sci-cat@sci-cat.org
[6] http://www.pangea.org/fcongd
[7] mailto:fcongd@pangea.org
[8] http://www.barcelonesjove.net/cirej
[9] http://www.barcelonesjove.net/tej
[10] http://www.barcelonactiva.cat
[11] mailto:porta22@barcelonactiva.es
[12] http://www.porta22.com
[13] mailto:otg_casagemes.soc@gencat.cat
[14] mailto:otg_aribau.soc@gencat.cat
[15] mailto:otg_santacoloma.soc@gencat.cat
[16] mailto:otg_santadria.soc@gencat.cat
[17] http://ec.europa.eu/citizensrights/front_end/index_es.htm
[18] http://europa.eu.int/eures
[19]
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europasss+Documents/Europass+CV/navigate.action
[20] http://www20.gencat.cat/portal/site/Joventut/menuitem.cdbc7cbd8182c114f538d610b0c0e1a0/?vgnextoid
=364930cc7cc3b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&amp;vgnextchannel=364930cc7cc3b010VgnVCM1000000
b0c1e0aRCRD&amp;vgnextfmt=detall&amp;contentid=87756342e061c010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD
[21] http://www.barcelonesjove.net/guies.php?td=1&amp;i=6
[22] mailto:europajove@barcelones.cat
[23] http://www.barcelonesjove.net/europa
[24] mailto:ciaj@mail.bcn.es
[25] http://bcn.es/ciaj
[26] mailto:bustiajove@l-h.es
[27] http://www.espai-jove.net
[28] http://www.barcelonesjove.net/estiu
[29] mailto:cirej@barcelonesjove.net
[30] mailto:sac@badalona.cat
[31] mailto:lamussara@yahoo.es
[32] mailto:rotllana@rotllana.com
[33] mailto:kaja@casaldejoves.org
[34] mailto:casaldejoveseuka@hotmail.com
[35] mailto:ellokal@casaldejoves.org
[36] http://www.vadejoves.net
[37] mailto:info@vadejoves.net
[38] mailto:polidor@sant-adria.net
[39] mailto:casalcultura@sant-adria.net
[40] mailto:puntxxi@yahoo.es
[41] http://www.rellotge21.com
[42] mailto:mas_fonollar@yahoo.es
[43] http://www.grame.net/joventut
[44] http://www.grame.net
[45] mailto:oiac@gramenet.diba.es
[46] mailto:osj@ccbcnes.org
[47] http://www.barcelonesjove.net
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