
 
 

Butlletí de Turisme Jove. Núm.13. març 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 
Alps Italians  

El reportatge principal se centra 
en els racons sorprenents que 
amaguen les muntanyes 
Dolomitas, unes muntanyes 
alpines del nord d’Itàlia. La ciutat 
de Trento i les valls de Fassa i 
de Gardena són els eixos d’una 
ruta que combina pobles de 
tradició tirolesa i estacions 
d’esquí amb vessants 

interminables. 
Recorda que també pots consultar les revistes Altaïr i 
Descobrir 

En la Barrera 
Parla d’un viatge per la Gran Barrera de 
Coral però també del repte al que avui 
s’enronta la Terra. Introdueix paradoxes 
com la de l’ecologista exterminador. 
Altaïr ha assegurat que: “Des de Bruce 
Chatwin ningú havia encarat Austràlia ni 
un llibre de viatges amb semblant 
ambició”. Triat per Qué Leer millor llibre 
de no ficció de 2012 en llengua 
espanyola.  

ACTIVITATS  Xerrada dijous 14 de març a les 19 h al CIAJ    

L’altre Riba del Bòsfor: viatge per la 
Turquia Asiàtica 
Recorrem les remotes terres de l’est d’Anatòlia, des 
de les fèrtils valls de la costa de la Mar negra 
(Kurdistan) i travessant les gèlides estepes. Un 
viatge per una cruïlla de cultures entre les altes 
muntanyes i les planes de Mesopotàmia. 

A càrrec de Germán Aguilar i Jordi Castellanos, 
membres de l’associació Coneguem el Món i Amu 
Daria 

VIATGE DEL MES     Les Falles 2013  València.  

El mes de març és el mes de Sant Josep i les Falles a 
València. Per això us proposem una escapada per 
gaudir d’aquest espectacle únic a la ciutat de València: 
Mascletàs de l’1 al 19 de març, la plantà la nit del 15 al 
16 de març i la Cremà  el 19 de març.  
Si viatges amb bus, www.alsa.es, tens un bitllet 
d’anada i tornada per 51,84€ i pots allotjar-te a un 
hostel www.hihostesl.com per 13€ la nit, però reserva 
quan abans millor! També pots adquirir amb un 15% 
de descompte, si ho fas online la tourist card a www.valenciatouristcard.com, 24 h et sortiria a 12,75€ i mou-te gratis 

per la ciutat!                    + info: www.turisvalencia.es 

NOVETATS i NOTÍCIES 

 

- Barcelona posa en línia el portal Apps4bcn, amb les millors aplicacions per viure la ciutat i gaudir-les 
http://bit.ly/ZHpIbc 
- 10 consells per viatjar barat per Europa.  http://bit.ly/148VTAO 
- Tots els horaris del tren en el teu mòbil amb l’aplicació gratuïta Rail Planner.  http://bit.ly/ZHrpW0 
-Neix Trip4real, una plataforma d’activitats per a turistes de la mà de gent local.  http://bit.ly/YGdley 
-Aràbia Saudita obre una mil·lenària joia arqueològica oculta durant un segle http://bit.ly/12gbEL0 

BLOC DEL MES  
http://elgatbalcanic.blogspot.com/; http://ultimobazar.wordpress.com  

Us recomanem el blocs de viatges dels ponents que faran la xerrada al CIAJ el 14 de març 

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

