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
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.
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