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Informació per a joves als instituts de la comarca. Informa’t i 
participa a l’hora del pati o vine a l’Ideal-OJG. Estigues alerta per 
saber quan venim!

Dimecres tarda de 16 h a 19 h. Divendres matí de 10 h a 13 h

679 569 857            aserrat@garrotxa.cat

Busques feina? Has deixat els estudis?
No saps per on tirar? Per on començar?

Servei de salut juvenil
Dilluns de 17 h a 19 h

637 369 571            tardajove@hospiolot.com

Demana més informació a:

@lidealojg   o           ipunt@garrotxa.cat

Serveis

Tarda jove

Referent d’Ocupació Juvenil
de la Garrotxa



Carnet d’estudiant i professor internacional,
alberguista i Cooltura Jove

Educació, habitatge, treball, salut,
participació juvenil, mobilitat internacional,
i tot el que necessitis saber

Préstec de llibre, revistes, pel·lícules...
Consulta totes les novetats cada trimestre

Vine i prepara els teus deures, exàmens i treballs en petits grups 
o individual.
També hi ha material de préstec:
ordinadors amb connexió,
llibres de consulta, auriculars,
pissarra, etc.

Serveis

Carnets juvenils

Assessorament juvenil

Biblioteca jove

Espai obert d’estudi



Espai de trobada

Aula d’informàtica per fer
consultes, tràmits i treballs

Wifi (fibra òptica)

Serveis



VINE A L’IDEAL i INFORMA’T!

VOLS FER ALGUN
       VOLUNTARIAT?

Espai obert per crear, construir i compartir com
vivim la gent jove la diversitat afectiva,

sexual i de gènere.

SUMA-T’HI i demana informació!

El Racó Lila Ideal-OJG



Recorda, si vens a l’Ideal-OJG...

Demana cita prèvia

L’aforament és limitat

Porta la mascareta posada en tot moment

Mantingues la distància de seguretat

Renta’t les mans amb solució hidroalcohòlica



Generalitat de Catalunya
Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies
Direcció General de Joventut

HORARI:
De dilluns a divendres de 9 h a 13 h
De dilluns a dissabte de 16 h a 19 h

+info a:
Plaça Clarà, 6, 2n pis
(accés pel costat del Viena) - 17800 Olot

lideal.olot.cat - lideal@olot.cat
972 280 144  -         627534145

                        @lidealojg


