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Notícies 
 

Eleccions en el Parlament Europeu 
 
Les eleccions europees es celebraran aquest mes de maig 2014 i els espanyols a partir de 18 anys 
podran votar el 25 de maig. Aquestes eleccions donen l'oportunitat als votants d'influir en el curs 
polític futur de la Unió Europea al escollir els 751 diputats del Parlament Europeu. 
 
Els partits Polítics Europeus estan formats pels diferents partits de cada país. S’agrupen per 
ideologia política i no per país. Així doncs els conservadors, progressistes, els liberals, o els verds 
de cada país formaran un partit unitari al Parlament. 
 
Hem realitzat una selecció d’ eines que poden ajudar-te a conèixer com funciona el Parlament, 
quins partits existeixen i quin és el partit que més s’apropa a la teva ideologia: 
 
Web oficial de les eleccions: 
 
http://www.elections2014.eu/es 
 
Make your choice és una guia interactiva sobre eles properes eleccions, que vol mostrar la 
importància de la opinió i la participació dels joves als processos polítics.   
http://www.makeyourchoice.eu  
 
EUVOX et permet realitzar un test molt complert sobre les teves preferències polítiques, el qual 
t’ajudarà a escollir quin és el partit que més s’apropa als teus ideals i comparant-lo amb partits 
d’àmbit estatal. 
http://www.euvox2014.eu/ 
 
Electio2014 és una Plataforma destinada a orientar i ajudar als votants per a les eleccions, 
realitzada per VoteWatch, una organització independent que analitza les activitats de presa de 
decisió del Parlament Europeu i els Consell de Ministres. 
http://www.electio2014.eu  
 
 
FactcheckEU  és una plataforma Europea, que analitza els comentaris dels representats  amb 
fets i xifres en comtes d’estereotips i prejudicis. Pretén millorar el debat ciutadà i mantenir 
informats als ciutadans. 
https://factcheckeu.org  
 
 
Special elections 2014 és una web creada pels ciutadans d’Europa per a les eleccions que recull 
tots els enllaços a webs dedicades a les Eleccions europees i els manifestos de les organitzacions 
de societat civil. 
http://specialelections2014.eu 
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Informació sobre els programes de la Unió Europea 
La webserie “De Erasmus amb la meva família" donarà a conèixer els nous programes de la UE. A 
través de diversos personatges que se'n van d'Erasmus la Unió Europea difondrà totes les 
oportunitats que ofereix Erasmus+, la Xarxa Eures o el programa Marie Curie, entre d'altres. 
 
Més informació: 
http://www.aprendemas.com/noticias/html/n13929_f23042014.html 

 

Bones pràctiques en l’atur juvenil 
Els projectes guanyadors del concurs sobre bones pràctiques de l OIT amb l’MTV són Països 
Baixos, Bangladesh i Paraguai. Escollits entre 103 treballs de 57 països, aquests tres han 
demostrat més eficàcia en la inserció de joves al món laboral. Les pràctiques proposen solucions 
innovadores per als joves amb menys oportunitats, augmentant l’autoestima, adquirint 
competències i aconseguint equilibri en el mercat laboral. A la pàgina web pots conèixer les 
propostes presentades d’aquest any i anys anteriors, així com aprendre més sobre l’atur juvenil a 
tot el món. 
 
Més informació: http://goo.gl/5qSCld 

 
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. 

 

Intercanvi Juvenil a Alemanya 
L’intercanvi juvenil Youth Booster! Fighting the lack of prospects- Empowering European Youth 
through Self-Development a Erfurt , Alemanya, del 6 al 14 de juny 2014. 
L’intercanvi te com a objectiu recolzar als joves de 18 a 25 anys a desenvolupar competències 
per al a recerca d’alternatives al món laboral actual, així com sensibilitzar als joves a l’intercanvi 
cultural i la reflexió. Joves participants de la República Txeca, Croàcia , Alemanya, Espanya , Itàlia 
y Gràcia estan invitados a Erfurt , Alemania. 
 
Data límit: Fins a cobrir places. 
Més informació: http://goo.gl/gNwwIy 



 

 

Maig 
2014 

Intercanvi sobre Medi ambient  Geòrgia 
L’intercanvi HANDS ON – ENVIRONMENTAL PROTECTION IN BATUMI es realitzarà a Kobuleti 
(Geòrgia) del 3 al 13 de Juliol  de 2014. Participaran 40 joves d’Armènia, Geòrgia, Azerbayan, 
Ucraïna, Espanya, Bèlgica, Alemanya y República Txeca. L’intercanvi pretén analitzar la situació 
medi ambiental actual, globalment I localment, així  com treballar en una campanya de 
sensibilització a la turística ciutat ubicada al Mar Negre. 
 
Data límit: Fins a cobrir places. 
Més informació: http://goo.gl/1DUxbK 
 

 

Intercanvi sobre Esports a Sicília 
Let’s play sport, let’s get active és durà a terme a Balestrate, Sicília (Itàlia) del 22 de Maig al 2 
de Juny. Els participants poden ser de 18 a 30 anys, i participen Itàlia, Espanya, Turquia, Hongria 
i Alemanya. L’intercanvi treballa l’inclusió i la cohesió social a través de l’esport. S’organitzaran 
activitats esportives i competicions a l’aire lliure, per promoure els hàbits de vida saludables i el 
multiculturalisme. 
 
Data límit: Fins a cobrir places. 
Més informació: http://goo.gl/jvmIYR 

 

Projecte Internacional E-Youth 
El Projecte E-Youth pretén empoderar als joves emprenedors, desenvolupar les competències 
personals i professionals, millorar les habilitats de comunicació i informació, i trobar una 
identitat comú entre els diferents països d’Europa. La formació amb dues mobilitats  del 16 al 21 
de Juny i del 29 de Setembre al 4 d’octubre (Lloc per determinar) per a joves de 18 a 26 anys. 
Entre les dues mobilitats es realitzaran projectes locals a tots els països participants. L’idioma 
del projecte és l’anglès. 
 
Data límit: 16 de Maig 
Més informació: http://eyouth.eu/ 
 

Formació React Proactively a Geòrgia 
Queda una plaça pel curs de formació que es durà a terme del 13 al 21 de Juny a Kobuleti, 
Geòrgia. La formació pretén examinar la ciutadania Europea a través de l’explotació dels valors, 
la identitat i la percepció. El seminari estarà format per 24 participants de diferents països 
d’arreu d’Europa: Geòrgia, Turquia, Itàlia, Azerbaidjan, Ucraïna, Polònia, Espanya i Armènia. Per 
a joves de 18 a 35 anys. 
 
Data límit: Fins a cobrir places. 
Més informació: http://goo.gl/MAsBmC 
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Intercanvi Growing Europe a la República Txeca 
Mundus – Un mundo a tus pies, et proposa la participació en un projecte d’intercanvi juvenil que 
té per temàtica l’estil de vida “eco-friendly” del 25 de Juny al 2 de Juliol amb participants de la 
República Txeca , Itàlia, Romania, Grècia, França i altres joves d’aquí. 
 
Data límit: Fins a cobrir places. 
Més informació: http://goo.gl/Flj2H9 

Formació Internacional “Be Social 2” 
Encara queden places per a la Formació que es realitzarà a Itàlia del 3 al 11 de Juny a Itàlia de 
com les xarxes socials poden ajudar els joves en la seva recerca de feina. El curs és adreçat a 
joves, a membres d'organitzacions juvenils i a treballadors juvenils. L’ objectiu de la formació és 
millorar les competències digitals dels participants en particular amb les eines de la Web 2.0 i 
millorar les formes de comunicació de les organitzacions juvenils. Aquest curs pretén també 
reforçar la cooperació i el treball en xarxa entre les organitzacions.  
 
Data límit: Fins a cobrir places. 
Més informació: http://goo.gl/2XZOam 
Inscripció: http://goo.gl/bI6NrL 
 
 

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 de 3 mesos a Palestina 
Es busquen voluntaris per voluntariat de curta duració (gener – maig 2015) per a projecte musical 
a Palestina. El projecte consisteix en la creació d’una coral de nens de diferents realitats de 
Palestina, amb l’objectiu de mesclar les tradicions i la cultura entre l’Est i l'Oest. El projecte 
promou la participació i la inclusió social entre els voluntaris internacionals i locals, així com 
l’enteniment entre cultures i societats. 
 
Data límit: 31 de Juliol de 2014 
Més Informació: http://goo.gl/0K46La 

Voluntariat de 4 mesos a Bucarest, Romania 
Es necessiten voluntaris per a projecte de 4 mesos (de maig a setembre 2014) per a 6 persones 
d’Espanya, Turquia i Moldavia. L’associació “Centrul pentru Dezvoltarea Instrumentelor 
Structurale” ajuda als joves i  nens a menys oportunitats a integrar-se en la societat i en 
l’adquisició de competències.  
Data límit:  Fins exhaurir les places 
Més Informació: http://goo.gl/v4adWw 
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Voluntariat musical a la Banda de Gaza  
El projecte té com a objectiu fer un intercanvi cultural sobre les tradicions musicals entre 
Occident i Orient. Es requereix tenir entre 18 i 30 anys i tenir una base musical forta. Els 
candidats han de ser apassionats per l'educació musical i en particular l'educació musical per a 
nens amb menys oportunitats. El projecte durarà de 3 a 4 mesos.  
 
Data límit: 31 de juliol 
Més Informació: http://goo.gl/Mbvp3F 

Voluntariat a Polònia 
L’església Bautista polaca ofereix 3 places de voluntariat per integrar un projecte dirigit a nens i 
adolescents. Entre altres activitats els voluntaris hauran d'organitzar les activitats per als nens i 
joves especialment pels amb menys oportunitats, prepararan les trobades del Club d'anglès i 
durant l'estiu organitzaran els camps d'estiu. La durada del voluntariat és de 5 mesos. 
 
Data límit: 31 de Maig 
Més Informació: http://goo.gl/whRA93 
 

Voluntariat a Geòrgia 
La Fundació Escuela de Solidaridad ofereix un voluntariat d'un mes per 15 voluntaris a Geòrgia. 
Aquest projecte té com a objectiu promoure iniciatives i activitats d'educació no formal per a 
joves i nens a la ciutat de Rustavi. Les activitats principals seran implementades a base de dos 
objectius: desenvolupament de la societat civil i cooperació internacional pel desenvolupament.  
 
Data límit: 4 d'agost 
Més Informació: http://goo.gl/nPSOrJ 
 
 

Voluntariat a Polònia 
Projecte de 12 mesos a partir de Setembre de 2014 a la ciutat de SOsnowiec, Polònia. L’entitat 
Active Women Association actua per la igualtat de gènere potenciant el desenvolupament, la 
participació activa professional, social i política de les dones. També lluita contra la violència de 
gènere. El nou projecte recerca voluntaris que vulguin col·laborar en la creació d’un centre 
juvenil. 
 
Data límit: 30 de Maig 
Més Informació: http://goo.gl/uVstso 
 

Voluntariat a Portugal 
Projecte de 12 mesos a partir de Octubre de 2014 a Faro, Portugal, amb la cooperativa ECOS i el 
projecte juvenil Activating Youth Faro. El projecte consisteix en la participació activa en els 
diferents projectes existents:_ informació juvenil, creació de tallers, promoció del voluntariat, 
Videoprojeccions periòdiques, Creació audiovisual, programa radiofònic, Banc del temps, entre 
d’altres. 
 
Data límit: 1 d’Agost 
Més Informació: http://goo.gl/54bXh0 
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Beques d’estudi 
 

Beques de doctorat Canadà 
The Vanier Canada Graduate Scholarships (Vanier CGS) és un programa creat per atraure a 
estudiants per realitzar el seu doctorat a Canadà i convertir el país en un centre global 
d’excel·lència en la recerca i l’aprenentatge superior. Ofereix 50.00 dollars canadencs per any, 
durant 3 anys a estudiants nacionals i internacionals a Universitat Canadenques. 
 
Data límit: 15 de Juliol 
Més Informació: http://goo.gl/iibh0m 

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 Iberoamèrica del Banc Santander 
Estudiants de 64 universitats espanyoles poden sol·licitar les beques de la nova edició 
del programa de beques Iberoamèrica del Banc Santander. Poden accedir a la beca 
alumnes d’universitats espanyoles que portin a terme estades d’un semestre acadèmic 
en universitats d’Argentina, Brasil, Xile, Colòmbia, Mèxic, Portugal, Puerto Rico, Perú i 
Uruguai. Les beques Iberoamèrica tenen una dotació de 3.000 euros. 
 
Data límit: 31 de Maig 
Més Informació: http://goo.gl/42lIrv 
 
 

Pràctiques Laborals 
 

Pràctiques per a graduats universitaris 
CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training) Ofereix pràctiques 
formatives de 9 mesos d’Ocutbre a Juny. Les pràctiques tenen com a objectius conscienciar als 
practicants sobre la realitat de la formació professional dintre del marc europeu, aportar una 
visió dels diferents departaments així com poder posar en pràctica els coneixements adquirits 
durant la carrera. 
 
Termini: 2 de Juny 
Més Informació: http://goo.gl/3ox2E3 
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Beques ARGO de pràctiques a l'estranger  
Beques ARGO de pràctiques a l'estranger / S'ofereixen beques de pràctiques a l'estranger de 5 a 8 
mesos. Entre altres requisits s'ha de tenir un títol universitari i menys de 35 anys. Els interessats 
s'han de registrar els interessats podran registrar-se, a l'aplicació informàtica disponible a través 
de la pàgina web http://www.mecd.gob.es, a l'enllaç habilitat per la gestió del programa ARGO.  
 
Es posarà en marxa l'últim trimestre de 2014. De moment estan fent la selecció 
d'empreses.  
Més Informació: http://goo.gl/NJCFHj 
 

Pràctiques al Consell Europeu 
El Parlament Europeu ofereix pràctiques remunerades de 5 mesos per a persones amb 
discapacitats. Les pràctiques estan obertes tant per a graduats com per a persones que 
no tenen estudis universitaris. 
 
Data límit: 15 de Maig 
Més Informació: http://goo.gl/giP0WX 
 
 

Economista analista de riscos a Hongria  
El Voluntariat Internacional en Empresa (VIE) és un programa francès de mobilitat 
internacional per a joves d’entre 18 i 28 anys. AXA Bank Hungary és una branca del grup AXA 
Bank Europe i se centra en l’anàlisi de comptes d'estalvis i préstecs hipotecaris. El candidat 
seleccionat treballarà en l’equip de finances, que és l'encarregat d'avaluar el cost dels riscos 
per a totes les activitats de l'entitat. Es requereix ser graduat en finances, tenir experiència 
de 2 anys en anàlisis i gestió de riscos i domini de l’anglès de forma fluida. 
 
Data límit: No especificat 
Més Informació: http://goo.gl/kjtLKj 
 
 

Enginyer tècnic comercial a Alemanya 
El Voluntariat Internacional en Empresa (VIE) és un programa francès de mobilitat 
internacional per a joves d’entre 18 i 28 anys. Molydal és una empresa líder en el camp dels 
lubricants industrials d'alta tecnologia. Actualment està buscant un enginyer comercial amb 
experiència en el sector industrial. Es requereix tenir experiències laborals prèvies a 
l’estranger, especialment a Alemanya, el domini de l’anglès i són molt valorades els 
coneixements d’alemany. 
 
Data límit: No especificat 
Més Informació: http://goo.gl/GazVSw 
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Tècnic de servei comercial als Emirats Àrabs  
El Voluntariat Internacional en Empresa (VIE) és un programa francès de mobilitat 
internacional per a joves d’entre 18 i 28 anys. OT és una empresa líder mundial en solucions 
de seguretat digital en l’àmbit de les telecomunicacions. La seu d’OT a Dubai està cercant 
comercial per gestionar la seva cartera de clients i fer prospecció de mercats. Es requereix 
titulació universitària en comerç o similar, experiència laboral d’entre 3 o 4 anys i el domini 
fluid de l’anglès i el francès. 
 
Data límit: No especificat 
Més Informació: http://goo.gl/4DAsr2 
 

Jurista especialitzat en dret internacional a Canadà 
El Voluntariat Internacional en Empresa (VIE) és un programa francès de mobilitat 
internacional per a joves d’entre 18 i 28 anys. Dalkia és una empresa líder especialitzada en 
serveis energètics a països de tot el món. L’empresa està cercant un jurista especialitzat en 
dret internacional per cobrir una vacant a la seva filial a Toronto. Cal tenir una titulació de 
màster en dret en l’empresa i/o internacional, tenir experiència laboral prèvia en l’àmbit i 
domini fluid de l’anglès. 
 
Data límit: No especificat 
Més Informació: http://goo.gl/3cQcDA 
 
 

Ofertes de Feina 
 

Procés de selecció per ofertes en el sector de 
l’hostaleria a Alemanya  
Procés de selecció per ofertes en el sector de l’hostalera a Alemanya / La Xarxa Eures en 
col·laboració amb el Servei d'Ocupació Alemany organitza un procés de selecció per 
ofertes en el sector de l'hostaleria a Alemanya. Les entrevistes tindran lloc del 22 al 24 
d'octubre a Màlaga i Palma de Mallorca. Segons la plaça es requereix un nivell d’alemany 
diferent: A2 per Xef cuiner, B2 per personals de servei i C1 per recepcionsta. S'ofereix 
places a jornada completa i el sou oscil·la entre 1.300 i 2.400 €, depenent de la 
província. 
 
Data límit: 10 d’Octubre 
Més Informació: http://goo.gl/njTdSI 

Feina de cambrer al Regne Unit 
L'empresa Pod ofereix places de cambrers principalment a Londres. Els estudiants poden 
també presentar les seves candidatures. 
 
Data límit: Sense especificar 
Més Informació: http://goo.gl/C55HFY 
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Feina d'estiu al Regne Unit  
Barcode Recruitment ofereix places de cambrer per participar a diversos festivals estivals 
al Regne Unit. 
 
Data límit: Sense especificar 
Més Informació:  http://goo.gl/hIxFvC 
  

Feina en l'hostaleria a França 
S'ofereix un contracte en un restaurant pel període d'estiu. Les taques són: neteja de la 
sala, organització de la sala i servei als clients. Es demana tenir un cotxe. 
 
Data límit: Sense especificar 
Més Informació: http://goo.gl/xxms8I 

 

Enginyer electromecànic a Bèlgica 
L’empresa Real Interin, a través de la Xarxa Eures, busca enginyer electrònic per ser el 
responsable del control de la seva maquinària. Es requereix titulació superior en enginyeria i 
5 anys d’experiència en immobles i beneficis. Es requereix francès fluid i l’anglès es valora 
positivament. 
 
Data límit: 20 de maig de 2014  
Més Informació: http://goo.gl/x2VYXI 
 

 

Feina d’estiu a Campaments a Regne Unit 
L’empresa PGL és líder de campaments educatius per a joves i nens a amb 24 centres al Regne 
Unit, França i Espanya oferint experiències a més de 400.000 joves a l’any. PGL recerca 
treballadors d’hostalieria i manteniment pels seus centres durant la temporada d’estiu. 
A la seva web es poden veure les vacants i els perfils de feina existents i es pot realitzar la 
candidatura per aquesta temporada. 
 
Data límit: Sense especificar 
Més Informació: http://goo.gl/y1fT8T 
 

Pastisser a Suècia  
Pastisseria francesa líder a Göteborg cerca xef de pastisseria que serà el responsable de diferents 
tipus de treballs de rebosteria. Es requereix formació professional en rebosteria, experiència de 3 
anys, i anglès i espanyol fluid.  
 
Data límit: 1 de Juny 
Més Informació: http://goo.gl/yror6X 

 



 

 

Maig 
2014 

Tallers i Formacions 
 
“Estades d’estiu” 
Aquest estiu, vols marxar a l’estranger? Tant si vols anar sol o en grup, durant una setmana o 
fins a tres mesos… Tant si vols practicar idiomes, conèixer cultures, treballar, o només 
viatjar…  Existeixen diferents tipologies d’estades d’estiu  a l’estranger: Camps de treball, 
Feina temporal, Intercanvis juvenils, Voluntariat i viatges solidaris, Estades per practicar 
idiomes, Turisme alternatiu… T’explicarem de què es tracten, com pots accedir-hi!  
 
Data: 13 de Maig  a les  19:30h  
Lloc: Maresme Centre de Negocis  
Inscripció: http://goo.gl/dV5utK 
 
Data: 22 de Maig  a les 19:30h 
Lloc: Centre Cívic Malgrat de Mar. C/ Segre 1 
Inscripció: http://goo.gl/0DAWt7 
 
 

“Formació sobre Intercanvis Juvenils” 
    Per a joves i entitats juvenils del Maresme 
 
Després de l’èxit de Create’n’Share 2.0. ,el primer intercanvi juvenil al Maresme, el Servei de 
Mobilitat Internacional Jove del Maresme oferirà una formació per recolzar a joves i entitats que 
vulguin participar i organitzar intercanvis juvenils, tant a nivell local com internacional. 
 
Els intercanvis juvenils són estades de 2 o més països de la EU o Socis, organitzades pel país 
d’acollida. Durant l’estada de 6 a 20 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 16 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. 
 
Durant aquesta formació s’explicaran els passos necessaris per participar en un intercanvi juvenil 
com a grup de joves o com a entitat juvenil; així com la informació bàsica per poder organitzar i 
acollir un intercanvi al municipi escollit. La formació pretén encetar un viver d’idees per a futurs 
intercanvis i una xarxa de socis d’altres països. Els grups o entitats que vulguin realitzar un 
intercanvi podran comptar amb el suport del Servei de Mobilitat internacional Jove del Maresme 
durant el procés de recerca del projecte, socis, i durant la realització de l’intercanvi. 
 
Data: 4 de Juny a les 18h (sessió de 2’5 hores aproximadament) 
Lloc: Can Jorba, C/Santa Eulàlia, 140  Vilassar de Mar 
Inscripció: http://goo.gl/MqMSHz 

Destinataris: Joves de 18 a 30 anys, Grups de joves, entitats juvenils, entitats que 
treballen amb joves en qualsevol àmbit (lleure, esports, arts, cultura popular, natura, 
mediambient, etc.)  

T’interessa però aquesta data no pots? Inscriu-te també i fes-nos saber quan tindries 
disponibilitat! 
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 El Món al Maresme 
 

Create’n’Share 2.0. 
21 joves van participar al primer intercanvi juvenil que ha acollit el 
Maresme, a Malgrat de Mar, del 11 al 21 d’Abril. 
 
Aquest mes la secció Internacional no surt del Maresme, ja que són 
els joves d’altres països els que han vingut a participar a 
l’intercanvi internacional. El grup, fomrat per 9 joves del Maresme, 
6 d’Alemanya i 6 de Itàlia, va conviure durat deu dies a Malgrat de 
Mar. 
 
Fugint del típic turisme de sol, platja i sangria, els joves han pogut 
gaudir de la Cultura Popular. Han pogut viure un Correfoc (en viu i 
en directe) i compartir una nit amb la colla de diables del Malgrat. 
Van realitzar una gimcana cultural al municipi i van presentar el seu projecte a l’Ajuntament, amb els 
representats de diferents municipis i el consell comarcal. 
 
La tasca principal dels joves era crear tallers i oferir-los a diferents espais i amb públics diferents: Es van 
fer tallers a cursos de monitors de Lleure: taller d’artesania a Cabrera de Mar, taller d’expressió artística i 
foto a Calella i taller de reciclatge musical a Mataró. També es van fer un taller de jocs esportius al Casal 
d’infants de Cabrera de Mar, i un taller de batuts saludables de fruites al festival infantil DIVERTIT de 
Premià de Dalt. A més, també es va fer un taller obert a Can Jorba de Vilassar de Mar on es van repetir els 
tallers de fialtre, polseres i dibuix. I un taller per crear nous intercanvis juvenils a Malgrat de Mar. 

Un intercanvi juvenil no és res sense els participants, els joves que posen la seva energia, el seu temps i la 
seva il·lusió en aquesta trobada. Són aquests joves els que comparteixen les seves reflexions amb 
nosaltres: 

 
“Personalment l'exchange m'ha fet descobrir coses noves de gent d'altres països. He 
après que el respecte és la base de qualsevol relació  i que sense ell no vas enlloc, he 
après que hi ha formes de divertir-se i aprendre a la vegada. Ha sigut una experiència 
inoblidable que ens ha fet créixer com a persones. Petits, grans, Italians, Alemanys, 
Catalans… tots som iguals.” 
Júlia Bazar (Arenys de Mar) 
 
 
“He conegut moltes persones noves en aquest intercanvi. 

Penso que el món necessita més projectes com aquest. Penso que són una gran 
oportunitat per aprendre amb els altres sobre els altres i també sobre un mateix. 
He pogut conèixer la cultura de diferents països i aprendre noves llengües a l’hora 
que m’ho he passat molt bé. També he après la importància del respecte, 
l’empaita i la tolerància en un grup amb tantes persones i tant diferents.”  
Jacqueline Hartfiel (Alemanya) 
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"Després d'haver viscut aquest exchange, el meu primer, m'emporto la 
gran conclusió que convivint és la manera ideal per a conèixer els 
demés. El que et permeten aquestes trobades és temps. Quants cops 
ens queixem de no tenir temps en el dia a dia per dedicar als nostres 
amics més propers? En els intercanvis disposes de temps per a conèixer 
altres persones, amb les quals mica en mica crees un vincle de grup 
molt intens i, sobretot en aquest projecte Create'n'Share, temps per a 
tu, per plantejar-te què t'agrada, què et motiva i com ho pots 
compartir i gaudir amb gent que es mou per interessos i maneres de ser 

i fer similars. Per mi, ha estat un parèntesis el qual m'ha servit per replantejar-me com soc jo 
individualment i dins d'una comunitat. He après a dir adéu a manies, pors, vergonyes i prejudicis que 
molts cops ens sobrepassen i només limiten la comunicació entre uns i altres. El desig de conèixer a l'altra 
persona que tenim davant nostra ha de vèncer tot això. Sobretot, aprens a donar cada dia una mica de tu 
a les altres persones. Aprens a rebre la gent amb un somriure per començar amb energia el dia, Ei! Hola! 
Bon dia! -tot i que jo crec que el que encara estic aprenent és a dir-les adéu-. Prefereixo un fins aviat." 
Àngela Balcells (Vilassar de Mar) 
 

 
“L’experiència ha sigut molt interessant per a mi, mai havia 
participat en un intercanvi juvenil internacional. He d’admetre que 
la començament estava una mica neguitós, ja que em pensava que 
era per a “nens”.... Però he d’admetre que he conegut gent molt 
interessant i amb inquietuds (artístiques) molt properes a mi. Encara 
mantenim contacte i possiblement hi hagin futures col·laboracions. 
Quan vaig tornar, tenia la sensació clàssica de malenconia de quan 
tens una bona experiència. 100% recomanable” 
Luca Pravato (Itàlia) 
 

 
“Create'n'share és una oportunitat. Per a mi, personalment, és un projecte 
que m'ha aportat molt i que espero que em segueixi aportant. És una 
experiència que et permet aprendre i conèixer de manera més lúdica. 
Compartir deu dies amb persones provinents de diferents països és molt 
enriquidor. No només et permet practicar l'anglès, sinó que t'obre noves 
vies de comunicació. He aprés a intentar fer-me entendre, sense la 
necessitat d'un llenguatge concret, permetent-me la utilització de la 
diversitat de les formes de comunicació.” 
Marta Sanvicente (Vilassar de Mar) 
 
 
Organitzar i acollir un intercanvi requereix temps i feina, però tot l’esforç val la pena al veure 
com un grup de joves que no es coneixien de res, fan lligams, obren portes a projectes futurs, 
aprenen, creixen i s’enriqueixen.  
Els intercanvis són experiències úniques; tots són diferents ja que el lloc, el grup, el tema i el 
contingut canvien. Però tenen una cosa en comú: Vicien i s’encomanen. Comences amb un, i 
després no pots parar!  
Per molts intercanvis (de) Maresmencs més! 
 
Si estàs interessat en participar i/o organitzar intercanvis, posa’t en contacte amb el Servei de 
Mobilitat Jove del Maresme i t’informarem! També pots apuntar-te a la formació per aprendre a 
crear i participar en projectes d’intercanvi. 
mobilitatjove@ccmaresme.cat 
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Vols rebre el butlletí mensualment 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. 
 


