
 
 
 
 
 

 
 

1 
 

» Nota de Premsa 
6  de març  de 2012 

 

www.bcn.cat/media 

La regidoria d’Adolescència i Joventut inicia el cicle 
“Vols anar a un altre país?” per assessorar als joves 
que volen marxar a l’estranger 
 
 
» El cicle “Vols anar a un altre país?” informa i ofereix orientacions bàsiques a la gent 

jove de la ciutat que es planteja marxar a l'estranger ja sigui per motius de treball, 
d'estudis o voluntariat per poder fer una mobilitat en condicions. 

 
 
L’Ajuntament de Barcelona, a través de la regidoria d’Adolescència i Joventut, inicia a partir 
d’avui una sèrie de sessions dirigides als i les joves de la ciutat que estant interessats en 
marxar a l’estranger per motius d’estudis, de treball o voluntariat per tal que puguin iniciar els 
seus projectes de mobilitat amb les millors garanties possibles i oferir una orientació adequada 
a les seves necessitats. 
 
 
Al llarg de tres mesos i durant vuit sessions que es realitzaran en diferents Punts d’Informació 
Juvenil (PIJ) de la Xarxa de Punts d'Informació Juvenil de Barcelona, l’assessoria de mobilitat 
europea de la Regidoria d'Adolescència i Joventut, en col·laboració amb Escoles Oficials 
d’Idiomes, es dedicarà a donar eines informatives imprescindibles per a realitzar el projecte de 
marxar a països anglòfons, francòfons, germanòfons i escandinaus a cercar les alternatives 
laborals, formatives o de voluntariat que molts joves estan demanant. 
  
Les sessions estan organitzades per l’assessoria de mobilitat europea de la Regidoria 
d’Adolescència i Joventut conjuntament amb la xarxa de Punts d’Informació, que treballen per 
tal d’aconseguir que el/la jove estigui orientat i plenament conscient de les dificultats i 
avantatges que suposa la mobilitat, bàsicament europea. 
  
Aquesta és la 4a. edició dels tallers per països i, amb la col·laboració de 4 Escoles Oficials 
d’Idiomes, es pretén orientar la informació bàsicament a partir de la llengua que s’haurà 
d’utilitzar en el país de destí. Així, es realitzen 2 tallers de països anglòfons, dos de 
germanòfons, un de francòfons, un de països escandinaus i un  sobre Holanda. Conscients que 
l’anglès és, però, bàsic per moure’s per aquests països, es realitza també un taller per aprendre 
l’idioma per lliure.    
 
Els tallers es realitzaran al PIJ de Sant Martí, PIJ de Sarrià-Sant Gervasi, PIJ d’Horta- Guinardó 
i Centre d’Informació i Assessorament per a Joves (CIAJ) . 
 
 


