FOTOCONCURSOS

TERMINIS DE PARTICIPACIÓ

LLIURAMENT DE PREMIS

Instantrail

del 5 al 14 d’abril

21 d’abril (PIJ Sarrià-Sant Gervasi)

El meu pitjor souvenir

del 5 al 19 d’abril

21 d’abril (Biblioteca Jaume Fuster)

* Per participar i conèixer les bases dels concursos, entreu a bcn.cat/mostradeturisme

EXPOSICIONS FOTOGRÀFIQUES

TOTES LES ACTIVITATS
SÓN GRATUÏTES
MÉS INFORMACIÓ A:
bcn.cat/mostraturisme
#TurismeJove

Les millors imatges de l’Instantrail
L’essència del Sud-est asiàtic

QUAN?

ON?

del 2 de maig al 30 de juliol

PIJ Sarrià-Sant Gervasi

del 6 al 21 d’abril

CIAJ

RECURSOS PER A VIATGERS
Assessoria en Turisme: adreçada a joves que volen planificar un viatge.
Gratuïta i personalitzada, amb cita prèvia, en qualsevol dels punts d’informació juvenil de la ciutat (www.bcn.cat/infojove)
Tramitació de carnets per a viatgers: alberguista, estudiant (ISIC), professor (ITIC)...
Viatgeteca: recull de guies i revistes turístiques amb servei de préstec.
Punt d’intercanvi de llibres: al CIAJ volem obrir un punt d’intercanvi de literatura de viatges.
T’animes a fer-nos alguna donació? Els teus llibres poden inspirar altres persones!

SORTEIG DE GRANS PREMIS PER A VIATGERS
Si tens entre 16 i 30 anys i participes en les activitats de la Mostra, entraràs en el sorteig de cursos d’anglès, bitllets d’Interrail, assegurances de viatge...
Participa en una activitat i omple les teves dades amb lletra clara. Com més activitats facis, més possibilitats tens de guanyar!

SORTEIG D’UNA MOTXILLA DE MUNTANYA
El dia 19 d’abril a la Biblioteca de Vallcarca i els Penitents es realitzarà un sorteig d’una fantàstica motxilla de muntanya entre tots els assistents a la xerrada d’aquell dia.

* La informació inclosa en aquest programa és susceptible de canvis.

MOSTRA
DE TURISME
JUVENIL
DE BARCELONA
DEL 5 AL 21 D’ABRIL DE 2016
BARCELONA ET DÓNA IDEES PER VIURE
EL MÓN A LA TEVA MANERA

ACTIVITATS

SORTEIG DE GRANS PREMIS PER A VIATGERS
Si tens entre 16 i 30 anys i participes en les activitats de la Mostra, entraràs en
el sorteig de vols per Europa, bitllets d’Interrail, assegurances de viatge...

INAUGURACIÓ
Marroc: tot el que cal saber i l’experiència del Raid Solidari
Taller de henna i degustació de te i pastes
L’essència del Sud-est asiàtic

5 d’abril, 18 h. PIJ Garcilaso - Sant Andreu
6 d’abril, 19 h. CIAJ

Sonia Tres, freelance tècnica en Turisme

7 d’abril, 19 h. Biblioteca Jaume Fuster

Documental produït per creaRSA

7 d’abril, 19 h. CIAJ
8 d’abril, 18 h. Punt 7 - PIJ Horta-Guinardó

NOM:
COGNOM:

Coneix diferents cultures a baix cost

12 d’abril, 19 h. PIJ Les Corts

11 d’abril, 19 h. Biblioteca Jaume Fuster

Turisme Km 0: Turisme responsable

13 d’abril, 19 h. PIJ Gràcia

ADREÇA ELECTRÒNICA:

Els Parcs Nacionals de l'Oest dels EUA: paisatges que et treuen l'alè
La volta al món amb la Viatgeteca-Part II

He llegit les bases a bcn.cat/mostraturisme i hi estic d’acord:

HE PARTICIPAT A:
Espai per segellar

14 d’abril, 19 h. PIJ Sant Martí
14 d’abril, 19 h. CIAJ

Activitat dinamitzada per Fran i Virginia, creadors del blog “365sabadosviajando.com”
Josune Aguirre, coordinador del centre cultural Euskal Etxea de Barcelona
Documental produït per creaRSA
Beatriz Lizana, creadora del blog "Xperimentando"
Pedro Vicuña, creador del blog “El mundo de Pedrooo”
Sara Llobera, jove viatgera
Ferran Martinez, de l'alberg "Els caus de Mura" -Cooperativa i km0Josep Mula, de Transbrava -km0 i de contacte amb la naturaManel Pomarol Clotet, director tècnic del Centre de Fauna de Torreferrussa
Fran i Virginia, creadors del blog "365sabadosviajando.com"

L’allotjament com a experiència:
Couchsurfing, Bed&Boat, albergs i càmpings

15 d’abril, 19 h. B-Travel (Fira de Barcelona)

Eva Puente, autora del blog "¿Dónde vamos Eva?"
Xavier Martinez, consultor nàutic de l'empresa Nauticocean
Xarxa Nacional d’Albergs Socials de Catalunya (XANASCAT)
Miquel Gotanegra, president de la Federació Catalana del Càmping i activitats de vacances

La Ruta de la Seda

18 d’abril, 19 h. El Punt - PIJ Sants-Montjuïc

Eduard Balsebre, blogger i escriptor del blog “Coneguem el món”

Ruta a peu per Barcino

D’acord amb la llei 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les
seves dades personals seran incorporades en un fitxer automatitzat titularitat de l’Ajuntament de Barcelona,
anomenat Suport a la Joventut Projecte Jove, amb les següents finalitats: Comunicació bidireccional emmarcada
en el Projecte Jove entre la Direcció de Joventut i les persones joves empadronades a Barcelona. Les vostres dades
només seran cedides a Administracions o Ens públics que ho requereixin en ús de les seves competències previstes
en una norma amb rang de Llei. Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçantvos per escrit al Registre General de l’Ajuntament: Pl Sant Jaume 2, 08002 Barcelona, indicant clarament en
l’assumpte Exercici de Dret LOPD.

Jordi Ferrando i Arrufat, fotògraf de viatges

El reto de la sabana Yegua

Mirades

DATA DE NAIXEMENT:

Rodrigo Moreno, soci fundador de Travel Xperience

6 d’abril, 19 h. PIJ Sarrià-Sant Gervasi

Viatjar per Euskadi

TELÈFON DE CONTACTE:

A CÀRREC DE

Prepara el teu Interrail

La volta al món amb la Viatgeteca Part I

Omple les teves dades amb lletra clara!

QUAN I ON?

19 d’abril, 11 h*

Marta Martinez, llicenciada en Història

Viatjar per Europa: principals destinacions

19 d’abril, 19 h. Biblioteca de Vallcarca i els Penitents M. Antonieta Cot

Pruden Rodriguez, empresari i creador del web “losapuntesdelviajero.com”

Turisme de proximitat: motxilla i barretina

20 d’abril, 19 h. Casal de Joves Masia de La Guineueta

Marc de les Heras, periodista i presentador del programa GR del Canal 33

CLOENDA
Juguem per Àfrica
Sorteig de grans premis per a viatgers
Lliurament de premis dels fotoconcursos Instantrail i El meu pitjor souvenir

21 d’abril, 19 h. Biblioteca Jaume Fuster

* El PIJ Garcilaso-Sant Andreu informarà a les persones inscrites del punt d’inici de la ruta
Totes les activitats són gratuïtes i amb inscripció prèvia. Més informació i inscripcions a bcn.cat/mostraturisme i fb.com/turismejove

Documental produït per creaRSA, amb la presència d’un cooperant d’ACCEDE
Sorteig i entrega de premis

