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“Els albergs de joventut són més
econòmics i còmodes a l’hora
d’acollir a grups grans en un
interncanvi juvenil o una trobada
internacional, i ofereixen espais
i sales on poder desenvolupar-hi
activitats i reunions.”
Quan una entitat juvenil acull a la ciutat de Barcelona un
grup de joves en el marc d’un intercanvi juvenil o d’una
trobada internacional, cal que trobi un espai apropiat per
a allotjar-los. L’elecció principal en aquests casos, i més si
es tracta d’estar a la ciutat, és acabar derivant-los a un
alberg de joventut, ja que aquests són més econòmics
i còmodes a l’hora d’acollir a grups grans, a més d’oferir
espais i sales on poder desenvolupar-hi activitats i reunions.
També hi ha l’opció d’acollir-los per separat repartits
en cases particulars, o bé conjuntament a escoles i/o
poliesportius o cases de colònies de fora de la ciutat.
En aquest document trobareu els diferents recursos
d’Internet on podeu consultar els diferents albergs juvenils
on dormir que hi ha disponibles a la ciutat de Barcelona i
altres espais que poden ser condicionats per a tal finalitat.

1. Albergs
En primer lloc, podeu consultar la web de la Xarxa
d’Albergs de Catalunya, ja que posa al servei de les
entitats una eina per a què les trobades es duguin a terme
en albergs que a més disposen d’instal·lacions com sales
d’actes i de treball, menjadors col·lectius, per a poder-hi
dur a terme grups de treball, formacions, conferències, etc
i acollir a un gran volum de persones.

2. Cases de colònies
A més, també es pot consultar la pàgina web de
l’Associació de Cases de Colònies i Albergs de
Catalunya. No obstant, aquí hi trobareu informació
sobre la resta de Catalunya, ja que a Barcelona ciutat no
existeixen aquest tipus d’equipaments.
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3. Equipaments municipals
Per últim, hi ha la possibilitat d’allotjar-se en poliesportius
o escoles, fent-ne la sol·licitud prèviament a l’administració
corresponent, i sempre que es tracti de grups suficientment
grans que no poden ser allotjats als albergs de la ciutat:
Per a sol·licitar l’allotjament en un centre d’educació cal
dirigir-se a: Institut Municipal d’Educació.
Per sol·licitar allotjament en un equipament esportiu podeu
consultar la informació que us facilita la pàgina web de
l’Ajuntament de Barcelona, on hi trobareu un Directori
d’instal·lacions esportives de la ciutat.

