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Serveis d’informació juvenil

Què és 

• Promoció de l’accés de la gent jove nouvinguda als serveis d’informació
juvenil de la ciutat.

• La ciutat disposa d’una xarxa de punts d’informació juvenil d’àmbit de
ciutat i de districte, generalistes i específics.

• En els punts d’informació juvenil generalistes es pot trobar qualsevol tipus
d’informació d’interès per a la gent jove: informació general o relacionada
amb l’ensenyament, el món laboral, el lleure, la cultura, els esports,
l’associacionisme, el turisme juvenil, la mobilitat juvenil, l’habitatge, etc.

• Aquests punts són: el Centre d’Informació i Assessorament per a Joves
(CIAJ), que és el servei central de l’Ajuntament de Barcelona que informa i
orienta la gent jove, i el Punt d’Informació Juvenil de la Secretaria General
de Joventut. En un altre nivell exclusivament virtual, hi ha el portal web de
l’Oficina de Serveis a la Joventut del Consell Comarcal del Barcelonès.
També hi ha altres punts ubicats a diferents districtes de la ciutat, com ara
el Punt Jove de Gràcia (Biblioteca Vila de Gràcia).

• Els punts d’informació juvenil específics són:

- El Punt d’Informació sobre Associacionisme Juvenil, que informa, orienta
i assessora en temes sobre associacionisme. Aquest punt es troba al
Casal d’Associacions Juvenils de Barcelona, un equipament que ofereix
serveis i recursos per al coneixement i desenvolupament del teixit
associatiu juvenil de la ciutat.

- Els punts d’assessorament i orientació acadèmica, ubicats en diferents
districtes, que informen, orienten i assessoren sobre temes acadèmics i
de formació professional (Espai Jove Boca Nord –Districte d’Horta-
Guinardó– i Casa del Mig –Districte de Sants-Montjuïc–). El Centre
d’Informació i Assessorament per a Joves també ofereix assessorament
individualitzat en temes com orientació laboral i turisme juvenil.

A qui està adreçat

• A la gent jove de la ciutat d’entre 15 i 30 anys.
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Com es realitza

• Per obtenir informació, cal adreçar-se directament als punts d’informació juvenil,
on s’ofereix atenció personalitzada per part dels professionals que gestionen el
servei.

• També es poden consultar els portals d’informació juvenil a internet, gestionats
pels propis punts d’informació juvenil que operen a la ciutat.

On es pot realitzar

• Centre d’Informació i Assessorament per a Joves (CIAJ)
Sant Oleguer, 6-8
Telèfon: 93 442 29 39
Horari: de dilluns a divendres, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h
ciaj@mail.bcn.es
www.bcn.cat/ciaj

• Punt d’Informació Juvenil de la Secretaria General de Joventut
Calàbria, 147
Telèfon: 93 483 83 84
Horari: de dilluns a divendres, de 10 a 14 h i 16 a 20 h
informaciojuvenil.presidencia@gencat.net
www.gencat.net/joventut

• Portal web de l’Oficina de Serveis a la Joventut del Consell Comarcal 
del Barcelonès
Tàpies, 4
Telèfon: 93 567 97 51
www.barcelonesjove.net/barcelona

• El Punt de Gràcia
Torrent de l’Olla, 102
Telèfon: 93 284 75 73
punt@gracianet.org
www.gracianet.org/punt

• Punt d’Informació sobre Associacionisme Juvenil del Casal d’Associacions Juvenils
de Barcelona
Ausiàs Marc, 60
Telèfon: 901 51 52 53
Horari: de dilluns a divendres, de 10 a 15 h i de 16 a 22 h

dissabte, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h
casal@casalbcn.info
www.casalbcn.info
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• El Punt de la Casa del Mig - Servei d’Assessorament Acadèmic
Parc de l’Espanya Industrial
Telèfon: 93 291 42 54
Horari: de dilluns a divendres, de 16.30 a 20 h, i dilluns, de 10 a 14 h
www.bcn.es/sants-montjuic/elpunt

• Servei d’Assessorament Acadèmic i Ocupacional de l’Espai Jove Boca Nord
Agudells, 37-45
Telèfon: 93 429 93 69
Horari: dilluns, de 10 a 14 h, i de dilluns a divendres, de 17 a 21 h
info@bocanord.net
www.bocanord.org

Quina documentació cal presentar

• No cal aportar cap tipus de documentació. L’accés és lliure i gratuït.




