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Notícies 
 

Premis European Youth Award  
 
El concurs buscar seleccionar i promoure als millors estudiants i emprenedors d'Europa que facin 
servir la creativitat a Internet i els mòbils creant continguts amb gran valor social, adreçant els 
valors del Consell d’Europa i Europa 2020. Els candidats han de ser menors de 30 anys. 
 

Les disciplines per presentar-se són 

• Healthy life: Estil de vida saludable 

• Smart Learning: Educació i competències digitals i ciències ofertes 

• Connecting cultures: Art, joves i diversitat 

• Go green: Enginyeria, administració de recursos I sostenibilitat 

• Ciutadania Activa: Periodisme lliure, govern obert, cohesió social 
• Money Matters: coneixement financer/ocupació/consumo intel·ligent. 
• Future Living: i-mobility/desenvolupament urbà/turisme sostenible. 

 
Els guanyadors seran convidats a l'EYA Festival, una prestigiosa plataforma patrocinada pel 
Consell d'Europa per a l'intercanvi de coneixement i experiències internacionals, així com un 
esdeveniment únic que et donarà l'oportunitat de desenvolupar els teus projectes i establir una 
xarxa infinita de nous contactes i futurs col·laboradors. El Festival se celebra a la ciutat de Graz 
(Àustria) del 19 al 23 de novembre de 2014. 
 
 
Data límit: 31 de juliol de 2014. 
Més informació:http://www.eu-youthaward.org/ 
 

 
El 2015, declarat Any Europeu del Desenvolupament 

 

L'any 2015 ha estat designat pel Parlament Europeu com l'Any Europeu pel Desenvolupament, sota 
l'eslògan ‘El nostre món, la nostra dignitat, el nostre futur'. El 2015 coincideix amb la data límit 
per a l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni. 

La iniciativa es contempla com una oportunitat per mostrar el compromís de la UE amb 
l'eradicació de la pobresa a tot el món, i per a informar de la contribució comunitària a la 
cooperació al desenvolupament. La UE és actualment de forma global el major donant oficial 
d'ajut al desenvolupament. 

Els objectius de l'Any Europeu del Desenvolupament són informar els ciutadans sobre la 
cooperació de la UE i els Estats membres al desenvolupament; promoure la implicació de la 
ciutadania i altres agents i conscienciar dels beneficis de la cooperació de la UE, tant pels països 
beneficiaris com per a la pròpia ciutadania europea. 

Font: http://goo.gl/J4oZPR 
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Intercanvis Juvenils i  
Formacions Internacionals 

 
Les formacions internacionals són adreçades a joves i professionals que treballin en l'àmbit de la 
Joventut subvencionats pel programa Joventut en Acció.  
Els intercanvis juvenils són estades de curta duració, majoritàriament per a joves de 18 a 25 anys  
(alguns a partir de 13 i fins a 30 anys) a un país participant del programa Joventut en Acció.  
El viatge sol estar parcialment subvencionat, i l’estada està coberta. Els criteris de participació 
poden variar en funció del projecte i l’entitat coordinadora, demanant quota de participació i/o 
de soci de l’entitat. 

 

Formació sobre Drets Humans a Romania 
L’Associació Oportunidad Europa ofereix 3 places per participar en una formació Internacional a 
Romania sobre Drets Humans a Comunitats gitanes. La formació pretén donar a conèixer els Drets 
Humans i aprofundir en aspectes de diversitat cultural, estereotips, prejudicis i discriminació envers a 
la comunitat gitana.  L’intercanvi es realitzarà del 28 al 5 de Juny a Sfantu Gheorghe. 
 
 
Data límit: Fins a cobrir places. 
Més informació: http://goo.gl/pS4Rd9 
 

Intercanvi sobre LGTB Itàlia  
L’entitat Italiana Enzimistudio organitza un projecte sobre LGTB anomenat “Sexual Orientation 
Supporters” sobre gènere i LGTB (Lèsbic, Gay, Trans i Bisexual). L’intercanvi es realitzarà del 25 
de Juny al 4 de Juliol a Turin, Itàlia. L’estada i el 70% del cost del viatge està subvencionada per 
Europa, hi ha una quota de 30 euros. 
 
Data límit: Fins a cobrir places. 
Més informació: http://goo.gl/kSQxuk 

 

Intercanvi Juvenil a Bèlgica 
 
Del 18 al 18 d’Agost es realitzarà Heure-en-Famanne, Bèligica, l’intercanvi juvenil After 
(tomorrow) land. Participants de Catalunya, França, Bèlgica i Escòcia. L’intercanvi vol despertar 
la consciència de consum responsable i generar activitats que generin alternatives amb el 
desenvolupament sostenible. 
 
Data límit. 15 de Juny 
Més informació: http://goo.gl/AZJkev 
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Formació “Lifelong” a Turquía 
Del 11 al 17 d’Agost es realitzarà a Kars, Turquia, una formació sobre emprenedoria, lideratge i 
innovació. L’objectiu de la formació és lluitar contra l’atur juvenil i millorar el desenvolupament 
econòmic i sociocultural a través del potencial dels joves així com difondre l’esperit emprenedor 
d’aquests. 
 
Data límit: Fins a cobrir places. 
Més informació: http://goo.gl/MAsBmC 
 

 

Formació sobre inclusió a Holanda 
Mundus – Un mundo a tus pies, et proposa la participació en una formació a Holanda “Pathway to 
Inclusion” del 6 al 10 d’Octubre. Es busquen entitats o persones que treballin o vulguin treballar 
amb joves amb menys oportunitats (abandonament escolar, atur, exclusió social) i vulguin 
realitzar projectes a nivell internacional i trobar socis per futurs projectes. 
 
 
Data límit: Fins a cobrir places. 
Més informació: http://goo.gl/sTkKGe 
 
 

 
Camps de treball 

 

Els de treball internacionals: són una experiència on els voluntaris es responsabilitzen de 
realitzar una feina de suport en l’àmbit social, mediambiental, cultural, educatiu, ... 
S’organitzen grups de joves de diferents procedències per afavorir l’intercanvi cultural, i s’hi pot 
practicar un idioma estranger. Duren unes poques setmanes. L’edat mínima són 18 anys però 
quan es tracta de països del Sud global normalment són 20 o 21. Cal pagar tots els costos de 
viatge i assegurança i una quota per a l’organització catalana (100-150€). En alguns casos 
l’organització local requereix una altra quota per participar al camp. Les despeses d’allotjament 
i manutenció queden cobertes, així com els processos obligatoris de formació prèvia i d’avaluació 
posterior. 

 
Els camps de treball van sortint, i les places es van exhaurint força ràpid. Si vols marxar aquest 
estiu, no t’adormis! 
 
Entitats coordinadores a Catalunya: http://www.sci-cat.org/  http://www.cocat.org/ 
Envien a menors: http://www.deamicitia.eu/ 
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Medi ambient a la República Txeca 
Del 25 d’Agost al 12 de setembre es realitzarà el camp de treball “Back to nature” a la Stopua. 
Els voluntaris realitzaran tasques de neteja i reconstrucció del bosc a la reserva natural a 4km del 
Campament. S’allotjaran en tee-pees (tendes indies) i es faran els àpats ells mateixos. El consum 
d’alcohol i carn està prohibit al campament. Busquen voluntaris amb ganes de caminar, treballar 
en condicions dures i amb ganes de desconnectar de la civilització. 
 
Data límit: Fins a cobrir places. 
Entitat coordinadora: http://www.cocat.org/ 
Més Informació: http://goo.gl/eqsyVp 
 

 

Festival de Circ a Turquia 
Del 12 al 28 d’Agost es realitzarà el camp de treball “Circus and Street arts Festival” a Turquia. 
Els voluntaris prepararan el festival, el duran a terme i, aquells que vulguin, actuaran i 
ensenyaran als visitants. Es visitaran diferents localitats i camps de refugiats. Voluntaris amb 
coneixement de circ, dansa, malabars, acrobàcies, són benvinguts, tot i que no és imprescindible 
per poder participar. 
 
Data límit: Fins a cobrir places. 
Entitat coordinadora: http://www.cocat.org/ 
Més Informació: http://goo.gl/2lhJgY 

Agricultura a Itàlia 
Del 7 al 21 de Juliol es realitzarà el camp de treball “Catania” a Sicília, Itàlia. L’entitat 
organitzadora del camp és la cooperativa agrícola Valdibella, la qual treballa pel sosteniment 
econòmic de la regió. Els voluntaris realitzaran tasques de reconstrucció de camins de fusta, 
neteja, i manteniment, així com feines a l’hort educatiu de permalcultura. 
 
Data límit: Fins a cobrir places. 
Entitat coordinadora: http://www.cocat.org/ 
Més Informació: http://goo.gl/2lhJgY 
 

 

Medi ambient a Irlanda 
Del 29 de Juny al 13 de Juliol es realitzarà el camp de treball a al Parc Natural Killarey al sud-est 
d’Irlanda. El parc Natural té moltes especies d’arbres i plantes, però està sent colonitzada per 
una arbust-abre. El treball dels voluntaris tracta en controlar el creixement d’aquesta planta. 
L’allotjament serà en un hostal del parc,.  
 
Data límit: Fins a cobrir places. 
Entitat coordinadora: http://www.sci-cat.org/ 
Més Informació: http://goo.gl/2157Wk 
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Camp per a menors a Alemanya 
Del 23 d’Agost al 7 de Setembre es realitzarà el camp de treball al Centre Juvenil 
Jugendkulturfabrik per a Joves de 16 i 17 anys. El camp de treball consisteix en realitzar un 
festival on els participants realitzaran actuacions, tallers, etc. El centre juvenil disposa de buc 
d’assaig, estudi de so, radio hip-hop, estudi d’art, paret d’escalada, taller de fusta, espai legal 
de graffiti, esports i cafè. Els joves s’allotjaran al centre juvenil i cuinaran tots junts. 
 
 
Data límit: Fins a cobrir places. 
Entitat coordinadora: http://www.deamicitia.eu 
Més Informació: http://goo.gl/nH4AwA 
 
 

Voluntariat Europeu 
 
 
Servei de Voluntariat Europeu és un programa de la Unió Europea que permet a joves d’entre 
18 i 30 anys fer un voluntariat de 6 a 12 mesos en un país de la Unió Europea o països veïns. El 
programa inclou allotjament, manutenció, assegurança, diners per a despeses bàsiques i curs de 
llengua. 
 

 

Voluntariat a escola a Romania 
Voluntariat de 12 mesos a partir de l’1 de Setembre de 2014. Es realitzarà en una escola amb 
nens de primària donant suport als professors i tutors dintre del projecte “Edutrainment”. El 
voluntari també formarà part en el disseny de metodologies i tècniques de disseny de jocs 
d’educació no formal. Per a joves menors de 23 anys que estiguin interessats en treballar amb 
nens i joves i parlin una mica d’angles. 
 
Data límit: Fins a cobrir la plaça. 
Més Informació: http://goo.gl/QKBgPc 
 

Voluntariat Intercultural a Alemanya 
Voluntariat de 9 a 12 mesos, per començar al gener o febrer de 2015.a Dortmund, Alemanya. 
Aluslandisntitut és una entitat que promou la diversitat cultural dels diferents països d’Europa i 
del Món. El voluntari ajudarà a organitzar els esdeveniments sobre les cultures, així com realitzar 
també el seu projecte personal dintre del marc “We in Europe”. Demanen voluntaris majors de 
20 anys, preferiblement amb competències lingüístiques, i que siguin proactius.  
 
Data límit:  1 de Setembre de 2014 
Més Informació: http://goo.gl/rV6r60 
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Voluntariat amb nens a Bulgària 
Voluntariat de 10 mesos començant el 1 d’Octubre a Satara Zagora, Bulgària. L’associació de 
professors NART ofereix 4 voluntariats d’inclusió. Els voluntaris donaran suport a professors que 
treballen amb nens de 7 a 18 amb diferents discapacitats. També organitzaran tallers artístics i 
d’esports pel jovent, participaran en xerrades sobre els projectes internacionals, i donaran 
suport a l’oficina de l’entitat. 
 
Data límit: 30 de Juny 
Més Informació: http://goo.gl/4Kh2lV 
 

Voluntariat amb nens a Lituània 
Voluntariat de 12 mesos per començar al Setembre de 2014. L’entitat  Marijampoles treballa amb 
nens i joves orfes o els quals es pares han perdut la seva custòdia. La tasca és educar els nens 
amb valors catòlics i per la seva vida futura. La tasca del voluntari és recolzar la feina del 
treballador social, organitzar i participar en diferents activitats i excursions que realitza el 
centre. 
 
Data límit: Fins a cobrir la plaça. 
Més Informació: http://goo.gl/4gcWDd 
Aplicació a través de Catalunya Voluntària: comunicacio@catalunyavoluntaria.cat 
 
 

Voluntariat a Regne Unit 
L’entitat ASHA del Regne Unit, a través de Catalunya Voluntària, ofereix l’oportunitat de 
realitzar un voluntariat d’11 mesos a patir de Setembre de 2014. El Voluntari podrà col·laborar 
en els diferents projectes de l’entitat: Teatre, Jardí ecològic i la casa on viuen i allotgen a grups. 
Demanen joves que respectin el medi ambient, que siguin proactius, respectuosos amb altres 
cultures, i que ho puguin mostrar amb la seva actitud. 
 
 
Data límit: Fins a cobrir la plaça. 
Més Informació: http://goo.gl/VNbYHl 
Aplicació a través de Catalunya Voluntària: comunicacio@catalunyavoluntaria.cat 
 
 
 

Voluntariat d’Esports a Grècia 
Voluntariat d’un any per començar al Maig de 2015. Experimental Technology Education Sport és 
una entitat dedicada a l’orientació de joves que es troben en situació d’atur mitjançant les eines 
que ofereixen les noves tecnologies. El projecte tindrà lloc a l’illa de Chios. L’associació treballa 
amb xarxa amb les escoles de la zona, treballadors socials i també té projectes a escala 
internacional. El voluntari col·laborarà amb les activitats ordinàries del centre .  
 
Data límit: 28 d’Agost 
Més Informació: http://goo.gl/1YqSeJ 
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Beques d’estudi 
 

Beques de Màster “Rotary” 
 

Les beques Rotary ofereixen la possibilitat d’estudiar als centres de Rotary Pro Pau per 
realitzar estudis de màster relacionats amb la cooperació. Aquestes beques cobreixen 
íntegrament les despeses de matrícula i taxes acadèmiques, allotjament i menjars, passatge 
d'anada i tornada i les despeses incorregudes durant la passantia o pràctiques corresponents. 

 
Data límit: 1 de Juliol (Abans s’ha de presentar al club local) 
Més Informació: https://www.rotary.org/es/peace-fellowships 

 
Beques de doctorat a Nova Zelanda 
The New Zealand International Doctoral Research és una beca d’estudis doctorals que aporta 
finançament econòmic (viatge, ajuda per a l’allotjament, matrícula, assegurança i materials) 
destinada a estudiants internacionals amb molt bon expedient acadèmic, que vulguin realitzar els 
seus estudis de doctorat en una universitat nova zelandesa. Es requereix estar en condicions de 
començar uns estudis doctorals, tenir un bon domini de l’anglès i comptar amb l’aprovació d’un 
centre d’investigació. 
 
Data límit: 15 de Juliol 
Més Informació: http://goo.gl/oSGIvw 

 

Beques Joves professionals del Banc Mundial 
El Programa està dissenyat per a individus altament qualificats i motivats experts en àrees 
rellevants per al Banc Mundial com ara, operacions, economia, finances, educació, salut pública, 
ciències socials, enginyeria, planificació urbana i gestió de recursos naturals. Els candidats han de 
demostrar èxit acadèmic, professional i capacitat de lideratge. Els Joves Professionals 
Seleccionats passen 24 mesos en un programa de formació estructurat gaudint d'una gran 
quantitat de beneficis i oportunitats . En general es tracta d'una oportunitat d'experimentar el 
desenvolupament i obtenir exposició a les operacions i polítiques del Banc Mundial. Mer a menors 
de 32 anys d’edat, amb estudis de mestria (o equivalents) 

 
Data límit: 30 de Juny 
Més Informació: http://goo.gl/uRyuJh 
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Pràctiques Laborals 
 

Residència Artística a Bèlgica 
El projecte Parkingprogress dintre d’Emobility és una projecte de  residència d’artistes joves i 
professionals de l’àmbit de la cultura capaços de treballar en projectes trasnsdiciplinar a nivell 
internacional. S’han realitzat diverses parades, i aquesta és la desena. Es realitzarà a  Mons, 
capital de la cultura 2015, al centre contemporani d’art Former Slaghterhouse. Els artistes 
seleccionats realitzaran propostes artístiques. Aquesta edició està enfocada a les disciplines 
d’expressió, so i creació digital. 
 
Termini: 22 de Juny 
Més informació: http://goo.gl/GUiQYb 

 

Màrqueting Farmacèutic a Estònia 
El Voluntariat Internacional en Empresa (VIE) és un programa francès de mobilitat internacional 
per a joves d’entre 18 i 28 anys. Laboratori farmacèutic francès especialitzat en medicaments 
ètics cerca cap de producte per la seva filial a Estònia. Treballarà en estreta col·laboració amb el 
gerent de vendes i el director general i tindrà responsabilitat sobre totes les activitats de 
màrqueting dels productes de la filial. Els candidats hauran de ser titulats en farmacèutica, 
medicina, veterinària, biologia o altres especialitats relacionades, amb anglès fluid i experiència 
en el terreny. 
 
Data límit: No especificat 
Més Informació: http://goo.gl/hyc13r 
 
 

Comercial de productes de fusta a Polònia  
El Voluntariat Internacional en Empresa (VIE) és un programa francès de mobilitat internacional 
per a joves d’entre 18 i 28 anys. Líder europeu en la fabricació d'elements de conglomerat de 
fusta, Silvadec, cerca comercial per reforçar el seu creixement a Polònia. La seva missió serà la 
de donar suport a les vendes i crear una xarxa de distribució. A més, s'encarregarà de màrqueting 
i comunicació. Els candidats hauran de tenir bon nivell d'anglès i polonès, titulació universitària i 
ser independents. 
 
Data límit: No especificat 
Més Informació: http://goo.gl/dmT5nF 
 
 

Coordinador de Comunicació a Cuba 
El Voluntariat Internacional en Empresa (VIE) és un programa francès de mobilitat 
internacional per a joves d’entre 18 i 28 anys. Havana Club International S.A, productor i 
distribuïdor de la marca cubana de rom Havana Club, cerca un coordinador de comunicació 
amb estudis en el sector dels negocis internacionals i bon nivell d’anglès, francès i castellà, 
per incorporar-lo al departament de comunicació internacional. 
 
Data límit: No especificat 
Més Informació: http://goo.gl/AjZ1xJ 
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Responsable de compres a Xina 
El Voluntariat Internacional en Empresa (VIE) és un programa francès de mobilitat 
internacional per a joves d’entre 18 i 28 anys. El grup Moet Hennessy cerca un responsable 
de compres pel desenvolupament del mercat asiàtic. Aquest treballarà en estreta 
col·laboració amb la direcció de Compres a Paris i el seu manager a Hong-Kong.  
El candidats han de tenir una especialització en comerç internacional i un excel·lent nivell 
d’anglès. 
 
Data límit: No especificat 
Més Informació: http://goo.gl/1IZHhD 
 

Ofertes de Feina 
 

Feina temporal amb Flors a Holanda 
Diferents empreses recerquen personal per treballar als vivers de Flors. Les tasques són 
des de la plantació fins a la recol·lecció de les folres. No es requereix experiència prèvia 
amb les flors, però els candidats han de tenir actitud positiva per aprendre i parlar una 
mica d’angles. Es valora el permís de conduir i experiència amb l’agricultura. La 
temporada és de maig a Octubre, l’empresa proveeix l’allotjament. 
 
Data límit: Sense especificar 
Més Informació: 
Hospers: http://goo.gl/8DAt1q 
CAJM Nooren: http://goo.gl/53gw1R 
 

Feina temporal agrícola a Holanda 
Feina temporal de recol·lecció de fruita (pomes i peres).Es demanen persones amb ganes 
de treballar a l’aire lliure, ràpid i dur. Es necessari parlar una mica d’anglès. L’empresa 
proveeix l’allotjament. 
 
Data límit: Sense especificar 
Més Informació: 
Hospers: http://goo.gl/lzLfUI 

 

Feina d’hostaleria a Regne Unit  
 
Es recerca persona per neteja de les habitacions d’Hotel i ajudant de cuina, bàsicament  netjena 
i preparació d’àpats senzills. 
 
Data límit: Sense especificar 
Més Informació:  http://goo.gl/E0XgDP 
 
 



 

 

Juny 
2014 

  

Feina en el Regne Unit 
Es busquen cambrers i personal de barra als restaurant Polpo Nothing Hill. Recerquen personal 
amb experiència al bar i a la sala. Es preferible experiència treballant en algun restaurant de 
Londres. Existeix la possibilitat e créixer dintre de l’empresa. 
 
Data límit: Sense especificar 
Més Informació: http://goo.gl/QE2t8r 

 

Feina a Hotel a Regne Unit 
Es recerca una persona per fer-se càrrec de la supervisió dels uniformes i administrar l’estoc i els 
reemplaçaments d’aquest. També haurà de realitzar tasques senzilles d’ajustament de mides al 
personal. Es requereix bon nivell d’anglès, habilitats per cosir, i coneixement de programari 
d’ofimàtica.  
 
Data límit: Sense especificar 
Més Informació: http://goo.gl/vjyJMg 
 

 

Atenció al Públic Regne Unit 
L'empresa de telefonia internacional Lebara recerca una persona amb Castellà per atenció al 
client telefònic per treballar a Londres 
 
Data límit: Sense especificar 
Més Informació: http://goo.gl/jF2D8m 
 

Càsting obert per treballar a Eurodisney 
Eurodisney realitzar un càsting obert el 17 de Juny Madrid per trobar candidats per treballar la 
temporada d’estiu 2014. Busquen persones per donar vida als personatges Disney, realitzar 
animacions, i participar en les cavalcades. Es contractaran a 100 persones d’alçades de 1’37 a 
1,94. 
 
Data límit: 17 de Juny a Madrid 
Més Informació http://goo.gl/TOJY27 

 

Mecànic d’automòbils a França 
Múltiples Garatge PL és una empresa que es dedica a la reparació de vehicles agrícoles I 
autobusos, que a través de la xarxa Eures està cercant mecànics. Es requereix un nivell mínim de 
francès.  
 
Data límit: 14 de Juliol  
Més Informació http://goo.gl/XinBzz 
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Analista programador a Xile 
El seu objectiu principal serà realitzar projectes de migració i millores al Sistema bancari CORE 
de l’empresa i actualitzar la nova plataforma utilitzant Front-End amb tecnologia web i base de 
dades DB2 sobre servidor iSeries d’IBM.  
Es demana experiència en el camp, titulació d’enginyer informàtic o similar, bon nivell d’anglès i 
capacitat d’adaptació I treball en un equip multidisciplinari.  
 
Data límit: Sense especificar  
Més Informació http://goo.gl/gYjITX 

 
Tallers i Formacions 

 

 
Formació Sobre Intercanvis Juvenils a Mida 
Sou un grup de joves o una entitat juvenil?  
Voleu realitzar o participar en projectes internacionals?  
Els Intercanvis Juvenils del programa Erasmus+ us poden interessar! 
 
Els intercanvis juvenils són estades de 2 o més països de la EU o Socis, organitzades pel país 
d’acollida. Durant l’estada de 5 a 21 dies, els joves conviuen en un mateix allotjament a l’hora 
que realitzen activitats en voltant d’un tema comú (esports, art, cultura, música, medi 
ambient...). Les edats dels joves participants poden ser de 13 a 30 anys (es solen acotar franges 
d’edat) amb l’acompanyament d’un líder juvenil (cap de grup) sense límit d’edat. El programa 
Erasmus + subvenciona l’estada i part del viatge dels participants. 

 
Us oferim una formació per conèixer els passos necessaris  
per organitzar o participar en un intercanvi Juvenil 
Internacional. La formació pretén encetar un viver d’idees 
per a futurs intercanvis i una xarxa de socis d’altres països. 
També us oferim el suport del Servei de Mobilitat 
internacional Jove del Maresme durant el procés de  
creació, recerca i implementació de l’intercanvi. 
 
 

Contacteu amb el servei per a més informació, disponibilitat i horaris. 
mobilitatjove@ccmaresme.cat 
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Maresmencs al món 
 

Erasmus a Polònia 
 
El Dani  de Vilassar de Mar està a Poznan acabant la seva carrera 
d’Enginyeria tècnica i el seu projecte final de carrera  amb una beca 
Erasmus. 
 
Vaig venir a Poznan a finals de Febrer, al 
principi estava bastant espantat pel fred, ja 
que l'any passat en aquelles dates les 
temperatures eren de -20ºC, però aquest any 
com a molt s'ha arribat als 0ºC. 
 
He vingut d'Erasmus a realitzar el meu 
projecte final de carrera i algunes 
assignatures per obtenir crèdits de lliure 
elecció. També tenia intenció de millorar el 
meu anglès i aprendre una mica de polonès. 
 
Ara mateix estic a punt d'acabar el projecte, em queden algunes classes d'algunes assignatures. 
De polonès he après algunes expressions bàsiques, menys del que m'agradaria, però al ser un dels 
idiomes més complicats ja em dono per satisfet. En canvi l'anglès l'estic fent servir molt, tant per 
treballar a la universitat com per relacionar-me amb els altres estudiants Erasmus i algun 
estudiant d'aquí. 
 
Degut a que Polònia es troba a la Unió Europea amb el DNI ja és suficient per venir, tot i això es 
recomana inscriure's al cens si l'estada és de més de 3 mesos (la veritat és que no conec a cap 
Erasmus que ho hagi fet..). El que si que és totalment imprescindible és la targeta sanitària 

europea (TSE), que es demana gratuïtament per Internet 
abans de marxar, i que és bàsica per a que t'atenguin de 
forma gratuïta als metges públics d'aquí. A través de l'oficina 
de relacions internacionals de la meva universitat vaig 
demanar fer l'estada aquí i vaig omplir tots els documents 
necessaris. Cada Universitat té una procediment diferent. A 
la meva, per exemple, només pots fer-ho el darrer any de 
Carrera, i ho has de demanar l’any anterior. Altres 
Universitats et deixen anar qualsevol any menys el primer. 
Pregunta a l’oficina de Relacions Internacionals. 
 
Els primers dies són els més complicats ja que et trobes en un 
país nou amb tot de gent que no coneixes, on has de parlar un 
idioma amb el que no estàs acostumat. Alguna gent d'aquí no 
parla pràcticament anglès. Per sort, els primers dies 
s'organitzen molts actes per els nous estudiants, recomano 
participar en tots els que es pugui (no només en les festes) i 
intentar conèixer a tothom el que es pugui i sobretot intentar 
no relacionar-se només amb la gent del país d'origen (això 
esta ple de catalans i espanyols). Amb el temps et vas 
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adonant de que la gent d'aquí que no sap anglès, si veuen que intentes aprendre una mica l' 
idioma d'aquí et miren amb uns altre dies (encara que només sigui dir bon dia en polonès: dzień 
dobry). 
 
En general recomano Polònia, i sobretot Poznan, per estudiants, ja que és una ciutat amb un gran 
nombre d'estudiants, el transport públic d'aquí esta bastant bé i és bastant econòmic. En general 
és un destí bastant econòmic, la seva moneda és l'zloty. Per a treballar aquí no sé si és tan 
recomanable perquè els sous també són bastant baixos, tot i això crec que el poder adquisitiu és 
més alt que el nostre. 

 
Uns dels motius principals que em 
van fer marxar va ser que després 
de tants anys estudiant la mateixa 
carrera tenia ganes de fer un canvi 
en la meva vida, encara que només 
sigues per uns mesos. Tenia ganes 
d'anar a viure a un país estranger 
per veure si era capaç d'adaptar-me 
i poder  sobreviure fora de l'entorn 
de comoditat de casa. 
 
Fins al moment estic molt content 
d'haver aprofitat aquesta 
oportunitat, ara mateix em queden 
menys de 3 setmanes per tornar, i 

tinc la sensació de que el temps se m'ha passat volant. Tinc ganes de tornar a Vilassar perquè 
trobo molt a faltar a la gent del meu entorn, però tot i això és una experiència que recomano a 
tothom que pugui. Crec que poder conviure amb gent de diferents països durant uns quants 
mesos et fa canviar el punt de vista sobre moltes coses i t'ajuda a valorar també algunes coses 
pròpies que fins ara no t'adonaves.  
 

Daniel Valenzuela 
Poznan, 2 de Juny de 2014 

 
Webs interessants: 
 
Erasmus Student Network  
http://www.esn.org/ 
 
ESN de Poznan 
(On trobareu moltes activitats organitzades per estudiants) 
http://www.esnpoznan.pl/ 
 
Hi ha altres països i ciutats d’Europa: 
https://galaxy.esn.org/ 
 
Web per aprendre Polonès 
http://www.digitaldialects.com/Polish.htm 
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Vols rebre el butlletí mensual a la teva adreça electrònica? 
Subscriu-te aquí: http://goo.gl/yKb0jU 

 
 
 

El servei de Mobilitat Internacional Jove del Maresme 
és un projecte format per 19 municipis del Maresme: 
Alella, Arenys de Mar, Arenys de Munt, Cabrera de 
Mar, Cabrils, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, 
Mataró, Palafolls, Pineda de Mar, Premià de Dalt, 
 Sant Iscle de Vallalta, Sant Cebrià de Vallalta, Sant 
Pol de Mar, Sant Vicenç de Montalt, Tordera, Vilassar 
de Dalt i Vilassar de Mar, amb el suport i coordinació 
del Consell Comarcal del Maresme. 

 
Al servei realitzem tallers periòdics sobre temes relacionats amb la Mobilitat Internacional: 
Treballar a l'estranger, trobar feina qualificada, realitzar pràctiques laborals, Voluntariat i 
estades solidàries, camps de treball internacionals, intercanvis juvenils, entre d'altres! 
 
També podràs rebre informació personalitzada a l'Assessoria Presencial, demanat hora 
prèviament: 
Dimarts de 17 a 20h a Mataró. 
Dimecres de 16 a 20h a Can Jorba, Vilassar de Mar. 
Dijous de 15:45 a 20h a Malgrat de Mar. 
Divendres de 10 a 13 i de 17 a 20 h a Mataró. 
 
Per a més informació, inscripcions als tallers o demanar hora per l'assessoria presencial, 
contacteu el punt d'informació Juvenil del vostre municipi. 
 

Segueix-nos al Facebook per informar-te dels propers tallers i ofertes: 
www.facebook.com/Mobilitat.Internacional.Maresme 

La informació facilitada en aquest butlletí ha estat extreta de les pàgines web i els portals que 
s'indiquen. El servei d'assessoria de Mobilitat Internacional del Maresme així com els municipis 
col·laboradors no es fan responsables dels possibles errors o modificacions que es puguin produir 
a les informacions que contenen les mateixes. 
 


