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1. Introducció
Els [1]PIJ (Punts d'Informació Juvenil) són equipaments juvenils que realitzen accions de gestió de la
informació (recerca, tractament, elaboració i classificació) per tal d’oferir serveis d’atenció, orientació i
assessorament sobre tots aquells aspectes que més interessen a la gent jove: habitatge, treball, formació
acadèmica, formació no reglada, cultura, turisme, mobilitat internacional, salut, oci, etc, i els informadors i
informadores que treballen als PIJ responen a tots aquests dubtes tan de forma presencial, com a través del
telèfon o a través del correu electrònic.
Les assessories neixen al detectar una sèrie de temàtiques d’especial interès pels joves. Les assessories que
existeixen actualment dins la Xarxa de Punts d’Informació Juvenil de Barcelona són: de drets i deures laborals,
d'itineraris acadèmics, de mobilitat europea, d'associacionisme, de salut i de turisme.
Els PIJ realitzen les seves accions a partir de la descentralització de la informació i la gratuïtat dels serveis,
emfatitzant en l’atenció personalitzada i garantint l’anonimat i la confidencialitat dels/les joves i estan dotats
d’un espai amb ordinadors, tant per a fer currículums com per a buscar informació per internet. També disposen
d’un tauler d’anuncis on es pengen ofertes de feina, d’intercanvis d’idiomes, de voluntariat,..., i un racó amb
material d’autoconsulta i expositors d’informació per a afavorir l’autonomia i el desenvolupament personal dels
i les joves.
D’altra banda, es programen xerrades i cicles oberts a tothom sobre temes diversos, com la cooperació, el
turisme juvenil, els itineraris acadèmics i la recerca de feina.
La Xarxa de Punts d'Informació Juvenil de Barcelona aglutina els PIJ, punts d’informació juvenil de
l'Ajuntament de Barcelona existents a la ciutat, aconseguint descentralitzar i unificar la informació oferint-la a
tota la ciutat.
Ja són 10 els PIJ que hi ha a Barcelona i l’objectiu és que en un futur cada districte en tingui un de propi.

2. Serveis
Sobre què informa la Xarxa de Punts d’Informació Juvenil?

Treball: ofertes laborals, borses de treball, com fer un currículum i una carta de presentació...
Formació acadèmica: estudis universitaris, accés per a majors de 25 anys, màsters, postgraus, cicles
formatius, batxillerat...
Cursos i tallers: sobre teatre, circ, dansa, música, dibuix, disseny gràfic, informàtica, idiomes, turisme,
cuina, fotografia...
Mobilitat europea: com desplaçar-te per a estudiar, treballar, fer intercanvis o de voluntari...
Turisme: consulta’ns sobre què has de tenir en compte, t’ajudarem a trobar els llocs per dormir i què
visitar, com anar-hi i t’oferirem també on pots trobar guies de viatge, fulletons dels destins...
Associacionisme i participació: forma part d’una associació, coneix les entitats, les ONG, on fer de
voluntari o de cooperant...
Salut: informa’t sobre els serveis d’urgència, assessorament per a joves sobre sexualitat, sobre
drogues, sobre trastorns alimentaris...
Oci i cultura: et podrem informar sobre concerts, espectacles, activitats juvenils a prop teu...
Habitatge: com compartir pis, com demanar ajuts al lloguer, què has de tenir en compte per
comprar-te una vivenda...
Esport: vols saber on pots fer esport a prop de casa? On es practica la modalitat que necessites? Vine i
t’orientarem.
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Quins serveis ofereixen?

Accés lliure a internet.
Consulta on-line: envia’ns un correu electrònic i t’orientarem.
També consulta per telèfon.
Tauler d’anuncis: per intercanvi, compravenda, pisos a compartir, borsa de treball...
Consulta personalitzada al mateix PIJ per un jove professional de la informació.
Activitats informatives: Xerrades, exposicions i conferències.
Tramitació de carnets ISIC, ITIC i d'alberguista.
Assessoraments temàtics amb professionals especialitzats (amb cita prèvia): sobre formació acadèmica,
treball, mobilitat europea, associacionisme i turisme.
Vincular Mapa JoveCategoria del Mapa Jove: Xarxa de Punts infoJOVE de Barcelona
Links JovesCategoria de Links Joves: Equipaments juvenils de Barcelona
Link jove: Xarxa de Punts d’Informació Juvenil de Barcelona [2]

Mapa Jove
Secció "Xarxa de Punts infoJOVE de Barcelona" del Mapa Jove [3]

Enllaços
Secció "Equipaments juvenils de Barcelona" de Links Joves [4]
Xarxa de Punts d’Informació Juvenil de Barcelona [5]
Etiquetes: Barcelona [6]
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Links:
[1] http://www.infojovebcn.cat/pag/3/que-son[2] https://barcelonesjove.net/linksjoves/links-joves/oci-i-cultura/joventut/equipaments-juvenils-de-barcelona/xar
xa-de-punts-d%E2%80%99i-4
[3] https://barcelonesjove.net/mapajove/2724/Xarxa de Punts infoJOVE de Barcelona
[4] https://barcelonesjove.net/links/2347/Equipaments juvenils de Barcelona
[5] http://guia.barcelona.cat/ca/llistat?tipuscerca=directoris&amp;c=000010%3F020001%2A
[6] https://barcelonesjove.net/tags/Barcelona
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