
 
 

Butlletí de Turisme Jove. Núm.12. febrer 2013 

 Dijous de 17 a 20 h  amb cita prèvia 
al CIAJ. 

També pots tramitar els carnets 
d’alberguista, ISIC i ITIC i  

servei de préstec a la VIATGETECA 

 
C/Sant Oleguer, 6-8. Tel 934 422 939 

www.bcn.cat/ciaj 

   

 

 

   Butlletí mensual adreçat a joves amb ganes de viatjar. Elaborat per l'Assessoria de Turisme de la Regidoria d'Adolescència i Joventut 

LLIBRES DESTACATS DE LA VIATGETECA CIAJ 
Monestirs  

Grans monestirs. Idees per 
endinsar-se a la ruta del Cister. 
També hi trobaràs un reportatge 
d’Un any al Montseny, o 7 
platges urbanes per gaudir de 
l’hivern; Cinc visites 
imprescindibles que acaben amb 
una calçotada i rutes a peu, amb 
bici i amb nens! 
 

Recorda que també pots consultar les revistes Altaïr i 
Viajes NG 

Huida al tíbet 
Aquesta Guia de Viatges als Andes 
Australs (Argentina, Xile i Bolívia) pretén 
complir un doble objectiu: d’una banda, 
ser una excepcional font d’informació 
per els qui somien amb emprendre 
aquest singular periple, i per un altre, un 
entretingut relat d’un gran viatge en bus 
per Sudamèrica. Sergi Lara ha sabut 
combinar l’interès sociológic, artístic i 
cultural amb el paisatgístic, la seva gran 
passoió, i ofereix nombroses rutes de 

trekking pels turons, muntanyes, paratges i volcans més 
emblemàtics i bells dels Andes. 

ACTIVITATS  Xerrada dijous 14 de febrer  a les 19 h al 

CIAJ   Tot al 69. Una volta a un món en crisi 

Durant la xerrada, la parella d’escriptors i viatgers ens explicaran com han 
donat fins a 3 vegades la volta al món treballant en projectes solidaris, i 
què han après i desaprès coneixent persones d’arreu, superant-se, 
aprenent valors, descobrint altres maneres de viure... 

En l a seva darrera volta al món, d’un any i dos mesos de durada, han 
recorregut part d’Àsia, Àfrica i Amèrica, han visitat 18 països, han viatjat en 
84 autobusos, han realitzat més de 30 trajectes en vaixell, motocicleta, 
camió i tren, han dormit en 123 llocs diferents entre aeroports, hostals, 
albergs religiosos, càmpings i cases particulars, i han dut a terme projectes 
solidaris a Bali i Kenya. T’hi esperem!! 

VIATGE DEL MES     Carnestoltes a Astúries “ Xixón Antroxu 2013”.  

El mes de febrer és el mes de Carnestoltes.!  De ben segur que coneixeu els 
carnestoltes de Cadis, el de Canàries o els de Venècia  però arreu de la península 
encara hi ha carnestoltes i llocs per descobrir. Per això , en aquesta ocasió us 
recomanem visitar el d’Astúries, feta d’interès turístic regional del 8 al 12 de febrer. 
També podràs gaudir de l a seva gastronomia,la natura o visitar dos nafressis a cavall  

Si viatges amb vueling el dijous 7 de febrer i tornes el dilluns 11de febrer , el bitllet et pot 
sortir per 47 €.  

http://bit.ly/VWMdrd 

NOVETATS i NOTÍCIES 

 

- Les estacions d'esquí presenten les millors condicions de les dues últimes temporades.  http://bit.ly/XK4w0A 

 
-Nantes, Capital Verda Europea 2013.  http://bit.ly/XK4C8A 
 
-Posa al dia el teu mòbil amb aquestes 12 aplicacions viatgeres.  http://bit.ly/14vRATo 

 

-Wikiviajes, la nova guia de viatges de Wikipedia.  http://bit.ly/XK4YMj 

BLOC DEL MES  
http://lavueltaalmundo.net/blog/0/nuestro-blog-de-viajes.php 

Us recomanem el bloc de viatges de la parella de viatgers i escriptors que faran la xerrada al CIAJ el 14 de febrer 

https://correu.bcn.cat/owa/coordinaciociaj@bcn.cat/redir.aspx?C=843bac8adf8142b1b5d50932152f5192&URL=http%3a%2f%2fwww.infojovebcn.cat%2fpag%2f40%2fturisme



