
 
 

Butlletí de Turisme Jove. Núm.15. Maig 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 
                    Castells de Baviera  

  
La revista inclou un reportatge 
pels palas més sorprenents dels 
Alps alemanys. El fantàstic 
Neuschwanstein, el versallesc 
Herrenchiemsee i el delicat 
Linderhof, castells que van 
marcar la vida del rei Lluís I de 
Baviera, constitueixen una 
excusa perfecta per descobrir la 

regió que s’estén al sud de Munic. 
 
Recorda que també pots consultar al CIAJ les revistes 
Altaïr i Descobrir 

Route 66 
 

La Route 66, la mare de totes les 
carreteres, va néixer com un viatge cap a 
l’esperança per a milions de nord-
americans que buscaven una vida millor 
en les primeres dècades del segle passat. 
De Chicago a Los Angeles, rumb a la terra 
promesa al llarg de 4.000 quilòmetres que 
es van convertir en l’espina dorsal 
d’aquest país amb vocació de continent. 

Avui, aquest periple s’ha transformat en el somni de molts 
viatgers que ambicionen descobrir EEUU de costa a costa, 
amarant-se de la seva cultura, la seva història i costums. 
 

ACTIVITATS   

Una manera diferent de conèixer Senegal dijous 16 de maig 

a les 19 h al CIAJ 

Xerrada sobre viatjar i fer  turisme sostenible en un país com Senegal. Es farà 
un sorteig de 2 sopars en un restaurant senegalès i alguna sorpresa més!  

 

A càrrec de Yoonudiam, agència de viatges  

 

 

 

Bèlgica i el còmic dimarts 28 de maig a les 19 h al CIAJ   i 
Exposició del 28 de maig a l’11 de juny en l’horari del  CIAJ 
dins la programació de la MOSTRA DE TURISME JUVENIL     
Fem un recorregut turístic en què coneixerem Brussel·les i Bèlgica a través del còmic, 
de la mà d’experts en turisme i amants del món tintinaire. Amb aquesta xerrada 

inaugurem l’exposició “Tintín en blanc i negre” 

 

A càrrec de l’Associació catalana de tintinaires 1001 i l’Assessoria de Turisme de la 
Regidoria d’Adolescència i Joventut.  

VIATGE DEL MES       

El mes de maig et proposem fer El camí de Sant Jaume català, 

que tan es pot fer a peu, amb bicicleta o a cavall. Les rutes que 
porten a la ciutat gallega convergeixen en dos camins principals: 
l’aragonès i el navarrès. En aquests conflueixen multitud de vies 
secundàries, una de les quals creua la Cerdanya d’est a oest per la 
vora del riu Segre seguint el camí ral i continua, travessant els 
Pirineus, en direcció a Jaca, on enllaça amb una de les vies 
principals.  

Et proposem descobrir-ho en cinc etapes que et pots descarregar en 
pdf  en aquest ellaç http://bit.ly/10wstKh 

+ info: http://bit.ly/ZZNdOC i www.camidesantjaume.cat 
 

https://correu.bcn.cat/owa/coordinaciociaj@bcn.cat/redir.aspx?C=843bac8adf8142b1b5d50932152f5192&URL=http%3a%2f%2fwww.infojovebcn.cat%2fpag%2f40%2fturisme
http://bit.ly/10wstKh
http://bit.ly/ZZNdOC
http://www.camidesantjaume.cat/
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NOVETATS i NOTÍCIES 
 

-  La 1ra Xarxa Social dedicada en exclusiva al viatger  http://www.tripsbook.com  
 
- El Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça acaba de reunir en un fullet les 21 rutes més importants que es poden    
fer a peu i amb bici per la comarca .  http://bit.ly/100o6bs 
 
- El Govern laosià es planteja la implantació d'un visat únic amb els seus veïns http://bit.ly/13Ou4iB 
 
- El Tren dels Llacs comença la cinquena temporada. Circularà cada dissabte entre Lleida i la Pobla de Segur 
fins al 26 d’octubre.  http://bit.ly/YgiEnb 
 
-Es celebra aquest any el 300 aniversari del tractat d’Utrech amb múltiples activitats i festivals.       
http://bit.ly/12qezep 
 
-   Guies 'Fora de Ruta' Anaya Touring acaba de llançar una col·lecció de 15 petites publicacions de 96 pàgines 
pensades per al viatger independent http://bit.ly/17Hu32q 
 

BLOC DEL MES                           
www.quadernsdebitacola.com 

Us recomanem aquest bloc que va ser guardonat com a millor bloc de Viatges i turisme personal als Premis Blocs 
Catalunya al 2012  

 

ESPECIAL   MOSTRA DE TURISME JUVENIL 2013 

Inauguració 23 de maig al PIJ Ciutat Vella (Casal de Joves  Palau Alòs) 
 “Marroc i República Dominicana, del barri a l’origen”. A les 18 h.   

La inauguració de la Mostra de Turisme l’obrirà el Regidor d’Adolescència i Joventut, Raimond Blasi. 

 

Activitats, tallers, exposicions, concurs de relats breus, II concurs fotografia Viatjove, 
participa i guanya molts premis com InterRails, bitllets de Baleària, batejos de submarinisme, 

assegurança de viatges, programes d’Au-pair i molts més!! 

Tota la informació la trobaràs a la web de la Mostra www.bcn.cat/mostraturisme i al nostre 
facebook www.fb.com/turismejove 

 

II CONCURS VIATJOVE 
T’agrada viatjar i la fotografia? Si tens entre 16 i 30 anys i has viatjat a qualsevol indret i vols presentar 
alguna imatge captada durant aquests viatges, tens fins al 30 de maig per fer-nos arribar les teves fotos! 

S’admetran un màxim de 3 fotografies per participant i les pots lliurar al CIAJ (C/Sant Oleguer,6-8) o bé a 
l’adreça fotografiadeviatgejove@gmail.com  

 

http://www.tripsbook.com/
http://bit.ly/100o6bs
http://bit.ly/13Ou4iB
http://bit.ly/YgiEnb
http://bit.ly/12qezep
http://bit.ly/17Hu32q
http://www.bcn.cat/mostraturisme
http://www.fb.com/turismejove
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