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Ajuntament ~ de Barcelona 

TROBADA EUROPEA DE JOVES 
TAIZÉ 

Barcelona 2000-2001 
Del28 de dcsembre a 1'1 de gener 

L r f.. !Al{l 

Regidoria d "Esports i Relacions 
lnstitucionals. 

• La previsió del nombre de joves que participaran en la trobada és de més 
de 50.000. 

• El dia 26 de desembre arribaran 3.000 persones del servei 
d'organüzació en uns 70 autocars. L'arribada tindra lloc a l'avinguda 
Maria Cristina. 

• L'anibada dels participants tindra 11oc el 28 de desembre a partir de les 6 
hores del matí. La Guardia Urbana treballa amb una previsió de 1.100 
autocars coma maxim. 

• Les activitats que reuneixen a tots els participants tindran lloc al recinte 
firal de Montju1c, entre 1 'avinguda Rius i Taulet, carrers de Mexic i 
Lleida i pla<;:a d'Espanya. Els matins tindran activitats en les diferents 
palToquies i sera a partir de les 11,30 h. que arribaran a Montju1c. 

• La sortida de Barcelona tindra lloc el dia 1 de gener a partir de les 17 
hores. 

• Arribaran i sortiran de la ciutat en autocar, excepte uns 5.000 que 
aiTibaran en tren. Del dia 28 de desembre al día 1 de gener, els autocars 
estaran aparcats. És possible que la majoria dels autocars aparquin al 
circuit de Montmeló, pero encara no és segur. Els xofers rebran un 
planol de com fer !'entrada i la sortida de Barcelona. 

• Un cop arribats a Barcelona es despla<;:aran en transport públic. A aquest 
efecte S 'ha pactat una targeta de transp01t que sera valida per metro, 
autobús, ferTocarrils de la Generalitat i rodalies Renfe. La targeta, amb 



• Els joves dinaran i soparan a la Fira. El menjar es repartira a la pla<;a de 
1 'U nivers i els apats els faran a pe u dret. 

• Les incidencies hospitalaries que es poguessin produir es centralitzaran a 
1 'Hospital del Mar. S 'establira un sistema de comunicació entre 
1 'Hospital i 1 'organització. 

• L'organització disposara d'un telefon de 24 hores, en totes les llengües 
de la trobada, per atendre qualsevol incidencia. 

• L'Ajuntament ha ofert diversos tipus de suport a l'organització: 

-Relació del transpoti públic existent en cada zona d'arribada 
sortida 
-Tanques 
-Contenidors pera la recollida selectiva 
-Recollida d'escombraries 
-Serveis de logística de la Guardia Urbana: planols d'ubicació, 
d 'arribada, de smtida ... 
-Gestions pera la utilització de diversos equipaments 
-Vía Pública 
-Gestions al Circuit de Catalunya, a Montmeló, pels aparcaments 
-Coordinació amb Mossos d'Esquadra per !'arribada i smtida deis 
autocars 
-Coedició del plano! de la ciutat 
-Falques de radio 
-Benvinguda a la revista "Catalunya Cristiana" 
-Reserva del 'aparcament del Sot del Migdia 
-Full amb mides de seguretat 
-Faci litats per instal·lar sistema de comunicació intem 
-Actea la Sala Oval en col·laboració amb el MNAC 
-Ornamentació dels palaus de la Fira (Pares i Jardins) 
-falques de radio dies 11 i 12: COM radio, COPE, SER, Onda 
Rambla 
-Gestions amb I'IMEB per utilitzar escoles per allotjament 
-Col·laboració de Voluntaris per Barcelona en l'acolliment deis joves 
paiticipants, en l'oferiment d'informació ciutadana i en refor<;ar a 
l'organítzació en determinats punts del transport públic que són els 
que es preveuen poden ser més conflictius. 
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-Contactes amb I'IMAS i el Consorci Sanitari de Barcelona per al 
muntatge del dispositiu sanitari que tindni com a base 1 'Hospital del 
Mar. 
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