
 
 

Butlletí de Turisme Jove. Núm.17. Juliol 2013 

 De dl a dv de 12 a 14 h i de dl a dj de 
16 a 20 h  amb cita prèvia al CIAJ. 

També pots tramitar els carnets 
d’alberguista, ISIC i ITIC i  

servei de préstec a la VIATGETECA 

 
C/Sant Oleguer, 6-8. Tel 934 422 939 

www.bcn.cat/ciaj 

   

 

 

   Butlletí mensual adreçat a joves amb ganes de viatjar. Elaborat per l'Assessoria de Turisme de la Regidoria d'Adolescència i Joventut 

LLIBRES DESTACATS DE LA VIATGETECA CIAJ 
     Fiordos Noruegos   
 El viatge pels sorprenents fiords 
de Lysen, Hardanger, Sogne i 
Geiranger s'endinsa en el mateix 
paisatge indomable que van 
conèixer els víkings fa mil anys. 
Un territori de muntanyes 
escarpades, cascades, glaceres i 
petits pobles pesquers. 
  

Recorda que també pots consultar al CIAJ la revista 
Descobrir 

Viatgeteca del Ciaj 
Encara no has decidit on anar 
aquest estiu? Apropa’t al Ciaj i 
agafa en préstec  la guia o revista 
del teu destí, i emplena la butlleta 
per participar en el sorteig final de 
la Mostra de Turisme, el dia 11 de 
juliol!.  

Recorda que ampliem l’horari 
d’assessories de turisme; de 
dilluns a divendres de 12 a 14 h i 
de dilluns a dijous de 16 a 20 h  

ESPECIAL MOSTRA DE TURISME JUVENIL DE BARCELONA 2013   

Del 23 de maig a l’11 de juliol 
PIJ SARRIÀ 
08-12/07-  Exposició II Concurs de Fotografia Viatjove 

 

PUNT 7 – PIJ HORTA- GUINARDÓ 
01-05/07  Exposició II Concurs de Fotografia Viatjove 

 

PIJ SANT MARTÍ- ANTENA JOVE DEL CLOT 
23-31/07  Exposició II Concurs de Fotografia Viatjove 

 

PIJ GRÀCIA 
15-19/07  Exposició II Concurs de Fotografia Viatjove 

CIAJ 

20/06-11/07 Exposició “Nicaragua, el país de les petites coses” 

02/07-19 h Tot el que necessites saber per fer la volta al món 

03 i 10/07- 18 h Taller pràctic de Fotografia de Viatges 

04/07-19 h 3 Continents, 3 maneres de viatjar 

08/07-19 h Viatge a la Barcelona Secreta 

09/07-19 h Viatge al Pol Nord 

11/07 –SORTEIG FINAL DE LA MOSTRA 

 

Activitats, tallers, exposicions, concurs de relats breus, II concurs fotografia Viatjove, 
participa i guanya molts premis com InterRails, bitllets de Baleària, batejos de submarinisme, 

assegurança de viatges, programes d’Au-pair i molts més!! 

Tota la informació la trobaràs a la web de la Mostra www.bcn.cat/mostraturisme i al nostre 
facebook www.fb.com/turismejove 

https://correu.bcn.cat/owa/coordinaciociaj@bcn.cat/redir.aspx?C=843bac8adf8142b1b5d50932152f5192&URL=http%3a%2f%2fwww.infojovebcn.cat%2fpag%2f40%2fturisme
http://www.bcn.cat/mostraturisme
http://www.fb.com/turismejove



