
PER JOVES ENTRE 16-18 ANYS

CAMP DE 
TREBALL SOLIDARI

Via Laietana 5, Entl.
08003 Barcelona
Tel. 93 344 69 00

www.caritasbcn.org
facebook.com/caritasbarcelona

twitter.com/caritasbcn

Ronda de Dalt

Ronda del mig

Av. Diagonal

GlòriesGran Via Corts Catalanes

Ronda Litoral

Participen:

CO Torre Baró i  
Casal d’adolescents i joves  

Llops del Taga.

Allotjament: 
 CO Torre Barro

Av. Castellfollit, 14. Barcelona

Inscripció: 100 €

• Àpats, transports i activitats durant  
la setmana inclosos.

• Cal portar esterilla, matalàs inflable o sac  
de dormir i tovallola.

Informació i Contacte:  

Javi Revilla  607 023 435

xrevilla@caritasbcn.org.

Torre 
Baró
Del 8 al 
14 juliol 
de 2017

PLACES LIMITADES!!!



A l’estiu s’ofereixen moltes activitats per a infants, i també 

per a joves. A partir dels 16 anys, és difícil trobar ofertes 

de lleure interessants i que a més apostin per fomentar 

valors de solidaritat, autoconeixement i descoberta de 

noves realitats. Alhora, a Càritas sempre s’ha treballat 

per fomentar el voluntariat, sensibilitzar sobre la realitat 

amb la qual treballem i alhora procurar despertar el 

compromís especialment de la gent més jove. Amb 

aquest projecte procurem que els joves ocupin un temps 

de lleure amb sentit on podran tenir noves experiències 

que els ajudarà en el seu creixement personal.

Què hi trobaràs

El Camp de treball està formada per tres àrees d’acció 
que es faran de manera combinada

•  Descoberta del voluntariat:
Es donarà suport a l’equip educatiu del Centre 
Obert de Torre Baró en les activitats programades en 
el casal d’estiu. Els infants tenen entre 6-12 anys.

• Coneixement i relació amb joves:
Es comparteixen activitats de lleure amb joves  
de Llops del Taga que tenen les mateixes edats  
i interessos.

• Autoconeixement, formació i reflexió:
Hi haurà estones per reflexionar i compartir amb 
el grup les experiències viscudes. A més, experts de 
diferents àmbits ens introduiran en la realitat social  
i el voluntariat.

També es faran activitats vinculades amb la quotidianitat 
(compres, dinars, sopar, neteja...) i sortides o excursions 
per conèixer el barri i l’entorn.

            Presentació Si tens entre 16 i 18 anys:

Fes voluntariat en el 
Casal d’Estiu ajudant 
els infants del Centre 
Obert Torre Baró 

FES DE VOLUNTARI 
EN LES SORTIDES, 
ELS TALLERS, ELS 
JOCS, L’ESPORT...

Participa amb joves 
de la teva edat en 
el Casal de Joves 
Llops del Taga 

COMPARTEIX 
OCI, INQUIETUDS, 
DIVERSIÓ...

Descobreix la teva 
ciutat amb una nova 
mirada

COL·LABORA 
EN TROBADES, 
DEBATS, 
DESCOBERTA DEL 
BARRI I L’ENTORN, 
LLEURE I MOLTA 
AMISTAT!


