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El Barcelonès Jove celebra el seu vintè aniversari!
El butlletí del Barcelonès Jove va ser el primer butlletí electrònic publicat a Catalunya.
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El Butlletí Jove va néixer l’any 1999 com a eina informativa de les diferents activitats de la comarca del
Barcelonès i des dels seus inicis és un mitjà de referència per als i les joves.
Actualment el Butlletí Jove el reben més de 57.000 joves de Barcelona, Badalona, Sant Adrià de Besòs, Santa
Coloma de Gramenet i l’Hospitalet de Llobregat.
Aquesta eina ofereix informació sobre ofertes de feina tant aquí com a l’estranger, serveis de voluntariat,
beques i ajuts, premis i concursos i notícies d’actualitat relacionades amb l’àmbit juvenil.
El 2001 va néixer la web del Portal dels Joves del Barcelonès amb l’objectiu de convertir-se en una sòlida
eina per als i les joves de la comarca del Barcelonès que necessiten informació i assessorament sobre els
temes que més els preocupen: ocupació, formació, habitatge, mobilitat europea i emprenedoria.
Les consultes d’aquests temes es resolen mitjançant assessories virtuals i/o presencials amb professionals que,
des de la seva creació, han donat resposta a 65.000 consultes:

274 d’autooempresa
2.700 de formació
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33.000 d’ocupació
250 de drets laborals
22.200 de mobilitat europea
2.200 d’orientació integral
Al llarg del temps el Portal dels Joves del Barcelonès s’ha anat modificant per aconseguir oferir una millor
experiència. Així doncs, durant aquests anys el portal ha tingut canvis tant en el seu aspecte visual com els
seus serveis i, avui dia, està consolidat com una important font d’informació juvenil.
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ocupació [7]
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[1] http://www.barcelonesjove.net/tags/Barcelona
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http://www.barcelonesjove.net/tags/emprenedoria
http://www.barcelonesjove.net/tags/feina
http://www.barcelonesjove.net/tags/formació
http://www.barcelonesjove.net/tags/habitatge
http://www.barcelonesjove.net/tags/mobilitat europea
http://www.barcelonesjove.net/tags/ocupació
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