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Mostra de Turisme Juvenil de Barcelona 2013 | Del 23 de maig a l’11
de juliol 2013

Barcelona fa les maletes un cop més de la mà de la Mostra de Turisme Juvenil de Barcelona [1], una iniciativa
que enguany torna a programar diverses activitats adreçades a joves que volen gaudir d’una passió que
mou a bona part de la població: viatjar.
El tret de sortida de la mostra [2] va tenir lloc el passat 23 de maig i, des d’aleshores, diversos equipaments [3]
de la ciutat organitzen diàriament un bon grapat d’activitats que descobriran als participants nous indrets del
món i noves formes de fer turisme.
Enguany, atenent el moment de dificultats econòmiques que pateix el país, la mostra està enfocada en el
turisme de proximitat i les opcions de viatge low cost, per tal que els joves (i no tant joves) puguin viatjar
sense que els diners constitueixin un impediment.
Tant fa on vagis, el més important és com ho facis, el fet de viatjar és una experiència que ens ensenya a
gaudir del dia a dia tant si som a la Xina com a Montserrat. Amb aquest esperit es posa en marxa un any més
una iniciativa que ja ha conquistat el cor de molts barcelonins. Professionals del turisme, viatgers experts i
fotògrafs t’aproparan a diferents indrets del món, propers i llunyans, i que, de ben segur, t’aportaran idees per
tal que puguis planificar el teu viatge.
Tallers, conferències, projeccions, exposicions, xerrades, concursos, sortejos... Tota la informació detallada de
les activitats de la Mostra de Turisme Juvenil de Barcelona 2013 la trobareu al web
www.bcn.cat/mostraturisme [4] i www.facebook.com/turismejove [5]. A continuació, però us exposem alguns
trets destacables:

Què hi trobaràs?

Assessorament personalitzat:
A càrrec d’una persona experta en turisme que atendrà les teves demandes perquè planifiquis els teus
viatges (només al CIAJ [6]). A la tarda, de dilluns a dijous de 16 a 20 h i al matí, de dilluns a divendres de 12 a
14 h. Es recomana demanar cita prèvia a qualsevol PIJ o al CIAJ [3].

Servei de préstec de guies i revistes de viatges:
Al CIAJ [3]tot l’any, podràs emportar-te les guies i revistes que vulguis a casa gratuïtament, i durant la Mostra
de Turisme Juvenil de Barcelona al PIJ Sarrià-Sant Gervasi [3], les revistes Altaïr.
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El llistat de revistes per consultar l’ofereix la llibreria Altaïr. El pots veure a: www.bcn.cat/casasagnier [7].

Espai de consulta:
Un lloc on poder llegir amb tranquil·litat tota la informació que t’oferim, amb la possibilitat també de navegar
per Internet i fer les cerques oportunes per trobar allò que necessites per al teu viatge.

Recull de Festes majors:
Calendari de les festes majors de la comarca de Barcelona (amb més de 2.000 habitants) al PIJ Les Corts [8]

Viatgeteca:
Un ampli recull classificat amb informació de tots els països i regions del món, guies de viatge, mapes, camps
de treball, turisme solidari… (només al CIAJ [6] i al PIJ Calàbria – Esquerra de l’Eixample [3]).

Carnets:
Durant la Mostra de Turisme Juvenil, podràs tramitar els carnets d’estudiant i professor internacional (ISIC, ITIC i
IYTIC) i els carnets d’alberguista en els Punt d’Informació Juvenil [9].

Activitats, Tallers i Exposicions

Des de com viatjar per Europa amb InterRail a com preparar un viatge low cost, passant per aprendre a
sobreviure a la muntanya o conèixer què ens ofereixen els albergs de Catalunya. Diversos equipaments
organitzen tallers i activitats, totes gratuïtes (però amb inscripció prèvia). I si us agrada la fotografia de
viatge, no us podeu perdre les exposicions que arribaran a Barcelona de la mà de la Mostra de Turisme
Juvenil.

Podeu consultar totes les activitats programades aquí [10].
Podeu consultar tots els tallers programats aquí [11].
Podeu consultar totes les exposicions aquí [12].

Concursos i Premis

D’una banda el PIJ Sarrià-Sant Gervasi organitza un concurs de relats breus de viatge; es pot participar a la
convocatòria abans del 23 de juny. [Més informació [12]]
D’altra banda, els aficionats a la fotografia podeu participar en el Concurs de Fotografies de viatge Viatjove
[13], abans del 30 de maig. [Més informació [14]]
Cal destacar també el gran sorteig de premis que tindrà lloc el proper 11 de juliol al CIAJ. Bitllets dobles
d’InterRail, bitllets per viatjar a les Balears, 1 vol a Marrakesh, beques d’estudi a l’estranger, 2 programes
d’Au-pair, etc. El requisit és assistir a una o més (o a totes les) activitats que es programin dins de la
Mostra de Turisme i omplir una butlleta amb les teves dades de contacte. [Més informació [1]]
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Via | Mostra de Turisme Juvenil de Barcelona 2013 [1]
Etiquetes: concurs [15], fotografia [16], mobilitat europea [17], tallers [18], turisme [19], viatjar [20]
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