Saps què és la Xarxa PIE? Coneixes el centre integrat en la xarxa més proper a casa teva?
Ha arribat el moment de conèixer en què consisteix el servei i saber quin tipus d’ajuda et pot oferir.
La Xarxa PIE és una iniciativa engegada a inicis de l’any 2008 pel Consell Comarcal del Barcelonès, amb la
col•laboració dels ajuntaments de Badalona, L'Hospitalet, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià del Besòs.
La Xarxa PIE és la unió i el treball conjunt dels ajuntaments, els punts d'informació juvenil, la Xarxa Comarcal de
Borses Joves d’Habitatge del Barcelonès, el Centre Europa Jove, el CIREJ i l'Oficina Jove d’Emancipació.
La Xarxa de Punts Joves d'Informació per a l'Emancipació del Barcelonès esdevé un punt de suport per
promoure la informació i la facilitació de recursos per al creixement personal i professional del jove.
Amb autonomia i alhora unió amb els altres punts de la Xarxa, cadascun dels centres integrants ofereix serveis
molt enriquidors al col•lectiu juvenil. Consultar ofertes laborals, buscar treball, assistir a tallers i activitats
programades sobre diferents temàtiques, servei d’assessoria, etc. són alguns dels serveis de que disposes.
De ben segur que hi ha un punt de la Xarxa PIE al costat de casa teva i encara no has aprofitat els serveis que
té a la teva disposició. La Xarxa està configurada pels centres d’informació juvenil de cada municipi.
A continuació et detallem a través del mapa jove el llistat d'equipament implicats a la Xarxa.
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