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L’Ajuntament posa en marxa la 28a Mostra de Turisme Juvenil 
per fomentar el turisme entre els i les joves i assessorar-los a 
l’hora de planificar els seus viatges 
 

 
» La 28a  Mostra de Turismes Juvenil es realitza del 12 de juny al 25 de juliol en diferents 

espais de la ciutat i comptarà amb 36 activitats gratuïtes on els i les joves trobaran eines 
per planificar el seu viatge. Tota la programació a www.bcn.cat/mostraturisme 
 

» L'edició d'aquest any vol posar èmfasi per difondre el turisme "slow"on el que realment 
importa és poder descobrir, conèixer i gaudir de totes les oportunitats que t'ofereix la 
possibilitat de viatjar.  

 
Dimarts, 12 de juny, s'inicia la 28a Mostra de Turisme Juvenil de Barcelona, una iniciativa de la Regidoria 
d'Adolescència i Joventut que s’organitza anualment des de la Xarxa de Punts d’Informació Juvenil de 
Barcelona durant els mesos de juny i juliol i compta amb la col·laboració dels Consorci de Biblioteques 
de Barcelona. L’acte d’inauguració tindrà lloc a les 18:30 hores a la Biblioteca Jaume Fuster (Plaça 
Lesseps, 20-22) i estarà presidida pel regidor d’Adolescència i Joventut, Raimond Blasi, que estarà 
acompanyat per Jaime de la Morena,  delegat del Departament Internacional de Renfe que explicarà 
totes les opcions per tal de poder saber quin és InterRail que millor respon a les nostres necessitats, i 
per  l’Albert Casals de 22 anys, autor dels llibres El món sobre rodes i Sense Fronteres, que  explicarà com 
es possible viatjar per tot el món i amb pocs recursos tot moure’s amb una cadira de rodes. 
 
La Mostra  de Turisme Juvenil vol fomentar el turisme entre els i les joves com element de coneixement 
i desenvolupament personal. Per aconseguir-ho, dóna suport a les persones joves a organitzar el seu 
viatge oferint al seu abast activitats, tallers, documentació i assessorament específics. 
 
En aquesta 28a edició, la Mostra aposta pel turisme “slow”. Viatjar sense pressa i integrar-se al lloc de 
vacances, comunicar-se amb els seus habitants i formar part dels seus costums, descobrir els paisatges i 
gaudir dels sabors autòctons.  
 
Els i les joves que assisteixin a les activitats de la Mostra podran participar en diferents concursos i 
sortejos on les cases patrocinadores (Renfe, Iberia, Balearia, Xanascat, Oficina de Turisme de Bèlgica, 
London Language Center, Altaïr, Monlau, Fotoespai BCI, VM Foto i Medusa Dive) ofereixen viatges en 
avió, tren i vaixell, estades a Bèlgica, estades a albergs, cursos d’idiomes, material pel viatge i de 
fotografia, busseig, etc. 
 
A més, als equipaments organitzadors hi haurà tot allò necessari perquè la gent jove de la ciutat 
s’informi i planifiqui fàcil i gratuïtament el seu viatge, inclòs un assessorament personalitzat, si és 
necessari. 
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La campanya compta amb la col·laboració de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de 
Catalunya, el Consorci de Biblioteques de Barcelona i els districtes de Sants-Montjuïc, Les Corts, Sarrià-
Sant Gervasi, Gràcia, Horta-Guinardó, Sant Andreu i Sant Martí. 
 

Què s’hi pot trobar? 

• 30 xerrades diferents sobre viatges i destinacions turístiques a càrrec de professionals del turisme, 
viatgers experts, escriptors i fotògrafs aventurers. 

• 5 exposicions de diferents formats i continguts. 
• Tallers que ampliaran els coneixements específics sobre temes d’interès. 
• Viatgeteca de tots els racons del món, amb mapes, camps de treball, guies de viatge i informació 

específica dels espais turístics més interessants. 
• Assessorament especialitzat per aconsellar-te sobre com planificar el teu viatge, dilluns i divendres 

de 10 a 14h i dimarts, dimecres i dijous de 16 a 20h. 
• Tramitació de carnets d’estudiant o alberguista als 10 PIJ de Barcelona: CIAJ, Ciutat Vella, Calàbria-

Esquerra de l’Eixample, Les Corts, Sarrià - Sant Gervasi, El Punt-Sants Montjuic, Gràcia, Horta, Sant 
Andreu i Sant Martí. 

• Web amb tota la informació de les activitats de la Mostra:  www.bcn.cat/mostraturisme. En aquest 
espai virtual es publicaran també les bases dels concursos i del sorteig de la Mostra, un apartat amb 
adreces web d’interès per a la planificació de viatges i un enllaç directe al Facebook de la Mostra de 
Turisme (www.facebook.com/mostraturisme), des del qual podràs seguir el dia a dia de la 
campanya, demanar tota la informació que et calgui, intercanviar experiències o conèixer altres 
joves viatgers/es. 

• Concurs sobre relats breus per conèixer situacions i/o anècdotes divertides dels nostres viatgers 
barcelonins. 

• Mostra i concurs de " Fotografia de viatge jove". 
• Sorteig de bitllets d’avió, tren i vaixell, viatges, llibres de viatge, material de fotografia, estades a 

albergs, batejos de submarinisme i cursos d’idiomes si es participa activament a la Mostra. 
 

On es realitza: 
 
Les diverses activitats tindran lloc aquest any en 12 equipaments diferents de la ciutat:  

 
• Centre d’Informació i Assessorament per a Joves – CIAJ 
• Punt d’Informació Juvenil Calàbria – Esquerra de l’Eixample 
• Punt d’Informació Juvenil Sant Martí 
• El Punt – Punt d’Informació Juvenil Sants-Montjuïc 
• Punt d’Informació Juvenil Les Corts 
• Punt d’Informació Juvenil Sarrià-Sant Gervasi 
• Punt d’Informació Juvenil Gràcia 
• Punt 7 - Punt d’Informació Juvenil Horta-Guinardó 

http://www.bcn.cat/mostraturisme�
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• Punt d’Informació Juvenil Garcilaso-Sant Andreu 
• Antena Clot – Camp de l’Arpa del Punt d’Informació Juvenil Sant Martí 
• Antena Poblenou del Punt d’Informació Juvenil Sant Martí 
• Biblioteca Jaume Fuster 
Graella resum de la programació 
 
Biblioteca Jaume Fuster 
12/06 • 18:30 h. Inauguració Mostra de Turisme Juvenil 2012. 
12, 14, 19, 21, 26 i 28 de juny • 19 h. Taller: Narra el teu viatge. 
13/06 • 19 h. Del Cap de Creus al Cabo Fisterra: 1.600 Km a peu. 
20/06 • 19 h. Àsia en bicicleta, el món a 15 per hora. 
Del 5 de juliol al 26 de setembre. Exposició nICELAND, paisatges en negre i verd de la terra de gel. 
 
PIJ Sarrià – Sant Gervasi 
13/06 • 18 h. La volta al món en 100 maratons. 
18/06 • 18 h. Tòquio: Anime i manga entre gratacels. 
25/06 • 18 h. Intercanvi de cases i altres formes d’allotjament. 
26/06 • 18 h. Taller: Aterra al Japó discretament. 
27/06 • 18 h. De Barcelona a Mongòlia en moto. 
28/06 • 18 h. Pròxima destinació: Festivals musicals europeus. 
02/07 • 18 h. Taller: Primers auxilis i farmaciola de viatge. 
 
PIJ Garcilaso - Sant Andreu 
14/06 • 19:30 h. Ecoturisme. 
27/06 • 20 h. Couchsurfing. 
Del 9 al 27 de juliol. Exposició-concurs “Fotografia de viatge jove”. 
23/07 • 19 h. Lliurament de premis del concurs “Fotografia de viatge jove”. 
 
Punt 7 - PIJ Horta-Guinardó 
Del 18 de juny al 6 de juliol. Exposició Projecte Euro-African EVS. 
10/07 • 18:30 h. Ruta Pedals de Foc i Pedales del Mundo. 
 
PIJ Sant Martí 
18/06 • 19:30 h. Memòries d’Àfrica (PIJ Sant Martí). 
19/06 • 20 h. Paradisos del busseig (Antena Clot - Camp de l’Arpa). 
21/06 • 19 h. Viatges d’ones (Antena Poblenou). 
 
PIJ Gràcia 
20/06 • 18 h. Camps de voluntariat internacional. 
05/07 • 19 h. El Camí dels Bons Homes, travessant els Pirineus rere la petjada de la història. 
09/07 • 19 h. Espanya, Catalunya i altres indrets d’Europa pedalant. Descobreix diferents rutes per fer 
en BTT. 
 
El Punt - PIJ Sants-Montjuïc 
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02/07 • 19 h. Inauguració de l’exposició III Mostra Jove de Fotografia de Viatges, temàtica ciutats 
(durarà fins al 20/07). 
04/07 • 19 h. Taller: Viatjar al teu aire. 
 
PIJ Calàbria - Esquerra de l’Eixample 
03/07 • 18 h. Hostelling International i carnets d’avantatges per a joves. 
PIJ Les Corts 
11/07 • 19 h. La ruta dels Segadors. 
 
CIAJ 
12/07 • 19 h. La volta al món de l’Aleyda i l’Ariadna. 
16/07 • 19 h. Inauguració de l’exposició Visions de la Xina (durarà fins al 25/07). 
17/07 • 19 h. Camí de Sant Jaume. 
18/07 • 19 h. La travessa de l’Atlàntic a vela. 
19/07 • 19 h. Sud-est asiàtic. 
23/07 • 19 h. Pels camins de Tasmània. 
24/07 • 19 h. El Transsiberià. Més de 9.000 Km de via fèrria a través d’Àsia. 
25/07 • 19 h. Sorteig dels premis de la Mostra de Turisme Juvenil de Barcelona. 
 
La inauguració 
 
En la inauguració serà el proper 12 de juny a les 18.30 h a la Biblioteca Jaume Fuster. 
 
La inauguració de la Mostra de Turisme l’obrirà el Regidord’Adolescència i Joventut, Raimond Blasi. 
Jaime de la Morena, delegat del Departament Internacional de Renfe, ens explicarà totes les opcions per 
tal de poder saber quin és l’InterRail que millor respon a les nostres necessitats. Després, l’Albert Casals, 
autor dels llibres El món sobre rodes i Sense Fronteres, ens explicarà com és possible viatjar per 
tot el món i amb pocs recursos, tot i moure’s en una cadira de rodes. 
 
Patrocinadors de la Mostra de Turisme Juvenil 2012: 
• Iberia 
• Renfe (Interrail) 
• Oficina de Turisme de Bèlgica. Brussel·les - Valònia 
• Altaïr 
• London Language Center 
• VM Foto 
• Xanascat 
• Monlau 
• Balearia 
• Medusa Dive 
 
Més informació 
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Web amb tota la informació de les activitats de la Mostra:  www.bcn.cat/mostraturisme. En aquest 
espai virtual es publicaran també les bases dels concursos i del sorteig de la Mostra, un apartat amb 
adreces web d’interès per a la planificació de viatges . 
 
Facebook de la Mostra de Turisme (www.facebook.com/mostraturisme), des del qual podràs seguir el 
dia a dia de la campanya, demanar tota la informació que et calgui, intercanviar experiències o conèixer 
altres joves viatgers/es. 
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