
N S

abracaxove 1

NON ENREDES

NON ENREDES





A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, da Consellería de 
Traballo e Benestar, pon a disposición da mocidade galega os ca-
dernos informativos Abracaxove. Neles recóllense, dunha maneira 
sinxela e condensada, as moitas medidas que a Xunta de Galicia e 
outras administracións e entidades galegas están a executar a prol 
da mocidade. Trátase de informarvos sobre unha serie de accións e 
recursos en distintos ámbitos, como a educación, o emprego, a vi-
venda, a creatividade, o lecer, a movilidade…, de xeito que saibades 
os medios que existen, quen os xestiona e onde vos podedes dirixir 
en cada momento.

1 Non enredes

2 Educaxove 

3 Emprégate

4 Mocidade Creativa

5 Vivenda Xove

6 Ti escolles

7 Xuventudésaúde

8 O teu tempo, o noso tempo

9 Xuventude en movemento

10 En clave de...

En Non te enredes atoparedes os principais servizos e actuacións en-
camiñadas a achegar a información  á xente moza. 





Centro Coordinador  
de Información Xuvenil: 

O Centro Coordinador 
de Información Xuvenil 
é o centro neurálxico 
da Rede Galega de In-
formación e Documen-

tación Xuvenil, dende o que se elabora, difunde e 
distribúe toda a información ao resto de centros, 
oficinas e puntos que forman parte de esta.

O seu obxectivo principal é desenvolver e coor-
dinar actividades informativas e formativas que 
respondan a demandas da mocidade galega e dos 
profesionais que traballan nos servizos de informa-
ción xuvenil

Coopera coas entidades, organizacións e institu-
cións públicas e privadas, na elaboración e execu-
ción dos programas e actividades de xuventude.

Desenvolve actividades de información, orienta-
ción e asesoramento en materia de emancipación 
(emprego e vivenda), educación, formación, 
cultura,  mobilidade...  co obxecto de dar resposta 
ás demandas da xuventude

Enderezo: Prazo do Matadoiro, s/n 15703 Santiago 
de Compostela (Teléfono: 881.997.605/06/07/08)

Oficinas municipais  
de Información Xuvenil:

As OMIX son estruturas informa-
tivas de carácter municipal que 
prestan servizos de información 
aos mozos e mozas do seu concello, 
directamente ou a través de puntos 
municipais de información xuvenil 
a elas vinculados. Pola súa vez, pro-

moven actividades de dinamización da información 
e contan cun horario de atención ao público. Na 
actualidade contase con 253 oficinas. Achégate ao 
teu Concello!

Espazo Querote+
Servizo de información e aseso-
ramento á xuventude galega en 
áreas do seu interese a través 

da páxina web, atención persoal, telefónica ou 
en liña, actividades divulgativas (stands, mesas 
informativas, participación en foros) e publicacións 
propias.

www.querote.org 



Xuventude.net
Páxina web de referencia para a 
mocidade galega que no pasado 
ano contou con 387.234 visitas. 
Nela podes atopar información 

sobre as actividades, servizos, recursos, axudas…  
para a mocidade. Anímate a visitala!!!

Redes sociais 
A través das redes sociais (face-
book, tuenti e twitter), a mocidade, 
en tempo real  pode resolver as 

súas dubidas, incidencias… , así como coñecer de 
primeira man as próximas actuacións que se van 
a poñer en marcha. Xa son máis  de 4000 persoas 
usuarias ao ano as que fan uso deste servizo.

Teléfono Xove 012
Grazas a este servizo aténdense 
4500 demandas telefónicas  anuais 
da xuventude galega,  facilitando, 
pola súa vez,  a difusión de infor-
mación de interese.



Xuventude.novas
Xornal electrónico mensual que 
permite achegarlle as noticias 
de interese  á mocidade. 

http://xuventude.xunta.es/xuventude-novas.html

Oficina de emancipación xuvenil
En colaboración co Injuve a 
Dirección Xeral de Xuventude e 
Voluntariado conta cun servizo 
de orientación, asesoramento 
e información nos ámbitos do 
emprego e da vivenda para a 

mocidade, a través da Oficina de Emancipación 
Xuvenil, situada en Santiago de Compostela (na 
sede do Centro Coordinador de Información). Nela 
poderedes atopar información útil sobre recursos 
públicos neste ámbito, así como participar nas 
actividades que organiza, dirixidas a facilitar a 
emancipación da mocidade galega.

Centros de recursos tecnolóxicos 
para a xuventude
Centro de recursos que facilita o uso de equipos e 
servizos avanzados de novas tecnoloxías por parte 
das OMIX, asociacións xuvenís… Fanse aproxima-
damente 100 préstamos anuais.





Observatorio da xuventude 
Organismo dedicado á realiza-
ción de estudos e á difusión de 
información de interese para 
a xente nova e persoas que 
traballan en temas relaciona-
dos coa mocidade. 

http://xuventude.xunta.es/uploads/docs/rix/
observatorio_galego_da_xuventude/informexu-
ventude2010.pdf

Día Europeo de Información Xuvenil
Con motivo do Día 
Europeo de Informa-
ción Xuvenil (17 de 
abril), lévase a cabo 
cada ano un encontro 
de mozos e mozas no 
que se debate e se 

ofrece información sobre temas de interese para 
a mocidade, e no que tamén se dan a coñecer as 
actuacións levadas a cabo dende a Dirección Xeral 
de Xuventude ao longo do ano, tanto en programas 
de actividades como en servizos. Conta coa partici-
pación dunha media de 130 persoas ao ano.

Encontros de información  xuvenil
Lugar de encontro para par-
ticipar, analizar, reflexionar e 
intercambiar ideas e experien-
cias sobre temas de interese 
para a mocidade. Nas últimas 
xornadas participaron 153 
persoas.



Plan de formación continua  
do persoal da Rede Galega  
de Información e documentación 
xuvenil

Plan de formación dos técnicos 
e técnicas da rede, a través de 
cursos específicos, encontros 
entre informadores/as de 
Galicia, que permite a actuali-
zación e mellora da capacita-
ción do dito persoal técnico 

en materia de xuventude. Os cursos contan cunha 
participación anual de máis de 600 persoas 

http://www.xuventude.net
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