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Notícies	  
	  

Conferència	  juvenil.	  Transicions:	  visions	  pel	  futur	  
Article	  de	  Júlia	  Porto	  	  

	  
Una	  trobada	  entre	  joves	  i	  experts	  te	  lloc	  a	  Bonn,	  Alemanya,	  per	  debatre	  sobre	  les	  dificultats	  que	  troben	  els	  
joves	  davant	  el	  seu	  futur	  laboral.	  
	  
Actualment	   sentim	   a	   parlar	   de	   les	   transicions	   dels	   joves	   estat	  
entre	   la	   finalització	   de	   la	   formació	   i	   la	   incorporació	   al	   món	  
laboral.	  Hi	  ha	  una	  preocupació	  creixent	  al	  veure	   la	  situació	  per	  
entrar	   al	   mercat	   laboral.	   Davant	   aquesta	   dificultat,	   joves	   de	  
diferents	  països	  Europa	  ens	  van	  reunir	  del	  13	  al	  15	  d’Octubre	  a	  
Bonn	  (Alemanya)	  per	  posar	  en	  comú	  les	  seves	  idees,	  debilitats	  i	  
fortaleses.	  	  
	  
Els	  participants	  de	  la	  conferencia	  eren	  participants	  de	  projectes	  
juvenils	   internacionals.	  Alguns	  provenien	  de	   famílies	   amb	  pocs	  
recursos	  o	  oportunitats,	  o	  bé	  eren	  joves	  que	  han	  abandonat	  els	  estudis	  o	  joves	  que,	  tot	  i	  superar	  amb	  èxit	  la	  
seva	  formació,	  la	  crisis	  econòmica	  del	  seu	  país	  els	  impedeix	  obtenir	  una	  feina.	  
Quatre	   joves	   del	  maresme	   van	   participar	   en	   la	   conferencia	   representant	   el	   projecte	   	   d’intercanvi	   juvenil	  
Create	  and	  Share	   realitzat	   a	  Alemanya	   (2013)	   i	   a	  Malgrat	  de	  Mar	   (2014).	   Els	   joves	  participants	   van	  poder	  
posar	  en	  conjunt	  els	  coneixements	  adquirits	  durant	  els	  projectes	  internacionals.	  A	  més	  a	  més,	  el	  darrer	  dia	  
van	  compartir	  i	  debatre	  idees	  sobre	  la	  transició	  i	  el	  futur	  dels	  joves	  amb	  alguns	  professionals	  de	  la	  matèria	  
que	  van	  participar	  al	  seminari	  internacional	  d’experts	  el	  dia	  13	  d’Octubre.	  
Com	  a	  conclusions	  entre	  el	  debat	  entre	  experts	  i	  joves,	  es	  va	  esmentar	  la	  dificultat	  que	  els	  joves	  veuen	  per	  
accedir	   a	   la	   informació	   sobre	   els	   diferents	   projectes	   i	   programes	   internacionals.	   Els	   joves	   fan	   incís	   en	  
d’importància	  d’aconseguir	  una	  feina	  significativa,	  degudament	  remunerada	  i	  que	  els	  hi	  permeti	  gaudir	  del	  
seu	  temps	  lliure.	  
	  
El	   projecte	   “Transitions”	   és	   un	   estudi	   de	   tres	   anys	   realitzat	   per	   Alemanya,	   Luxemburg,	   Finlàndia	   i	   França	  
sobre	   les	   transicions	   dels	   joves.	   Aviat	   publicaran	   els	   resultats	   de	   l’estudi	   incloent	   els	   resultats	   de	   la	  
conferència	  juvenil.	  
	  
Fotos	  de	  la	  trobada:	  http://goo.gl/tMuUuP	  

	  
	  
Guia	  per	  estudiants	  Erasmus	  
Marxes	  a	  estudiar	  a	  l’estranger?	  Consulta	  la	  guia	  realitzada	  per	  ESN	  per	  a	  estudiants	  a	  l’estranger.	  
Erasmus	  Student	  Network	  (ESN)	  és	  una	  xarxa	  d’estudiants	  d’intercanvi	  Erasmus	  existent	  a	  nivell	  global	  i	  
també	  	  es	  troba	  a	  moltes	  ciutats	  i	  Països.	  Han	  realitzat	  una	  guia	  dirigida	  a	  estudiants	  d’Erasmus	  per	  apropar	  
les	  diferents	  oportunitats	  d’estudiar	  a	  l’estranger.	  Inclou	  informació	  sobre	  els	  preparatius	  i	  els	  tràmits	  per	  
reconeixement	  dels	  estudis	  a	  l’estranger.	  
	  
La	  guia: http://goo.gl/vYzYaR	  
Pàgina	  d’ESN:	  http://www.esn.org/	  
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Formació	  Dual	  a	  Alemanya	  
La	  Fundació	  per	  la	  Formació	  i	  l’Estudi	  Paco	  Puerto	  de	  CCOO	  de	  Catalunya	  i	  la	  Cambra	  d’Oficis	  de	  Colònia	  
promouen	  el	  projecte	  de	  Formació	  dual	  a	  Alemanya	  a	  través	  del	  programa	  “The	  Job	  of	  My	  life”	  
La	  formació	  dual	  es	  una	  modalitat	  de	  formació	  professional	  que	  es	  realitza	  a	  l’empresa	  i	  a	  un	  centre	  
educatiu.	  Les	  empreses	  s’encarreguen	  dels	  aspectes	  pràctics	  de	  l’ocupació	  i	  el	  centre	  de	  formació	  
professional	  imparteix	  un	  ensenyament	  on	  es	  treballen	  els	  aspectes	  teòrics	  de	  la	  professió.	  
Aquest	  projecte	  de	  mobilitat	  té	  una	  durada	  de	  tres	  anys	  en	  règim	  de	  formació	  dual	  (3-‐4	  dies	  de	  formació	  a	  
les	  empreses	  i	  la	  resta	  al	  centre	  de	  formació).	  El	  període	  formatiu	  està	  finançat	  al	  100%	  i	  inclou:	  estudis	  
tècnics,	  complements	  d’alemany	  i	  tutor	  pedagògic.	  Al	  programa	  poden	  participar	  joves	  de	  18	  a	  27	  anys,	  que	  
tinguin	  el	  títol	  de	  la	  ESO	  i	  que	  tinguin	  nacionalitat	  d’un	  país	  de	  la	  Unió	  Europea.	  
	  
La	  fundació	  Paco	  Puerto	  ofereix	  20	  places,	  	  10	  per	  a	  tècnics	  de	  neteja	  de	  superfícies	  i	  mobiliari,	  5	  per	  a	  
instal·∙ladors	  en	  electricitat	  i	  5	  per	  a	  tècnics	  instal·∙ladors	  en	  producció	  de	  calor.	  
	  
Es	  realitzaran	  xerrades	  formatives	  a	  Barcelona	  i	  Cornellà	  el	  10	  i	  11	  de	  desembre	  respectivament.	  Per	  poder	  
apuntar-‐se	  al	  programa	  és	  necessari	  assistir	  a	  una	  de	  les	  xerrades.	  
	  
Més	  informació	  i	  inscripció:	  http://goo.gl/yNfEOB	  
	  
	  

La	  teva	  primera	  feina	  EURES	  
Si	  estàs	  buscant	  feina	  a	  l’estranger	  a	  través	  d’EURES	  (portal	  de	  feina	  Euopeu)	  i	  tens	  entre	  18	  i	  30	  anys	  pots	  
beneficiar-‐te	  del	  programa	  “YOur	  first	  EURES	  Job”	  demanant	  una	  ajuda	  econòmica.	  Tot	  i	  que	  la	  convocatòria	  
a	  Espanya	  ja	  a	  finalitzat,	  es	  pot	  sol·∙licitar	  través	  dels	  socis	  del	  projecte,	  Itàlia	  i	  Suècia.	  
	  
Més	  informació:	  http://goo.gl/3oYSJe	  
	  
Data	  límit	  per	  presentar	  sol·∙licituds	  a	  Itàlia:	  24	  de	  Novembre	  2014	  a: http://goo.gl/a6x0Gr	  
Data	  límit	  per	  presentar	  sol·∙licituds	  a	  Suècia:	  24	  de	  Novembre	  2014	  	  a:	  http://goo.gl/AoVNtN	  
	  

	  
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.	  
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Formació	  internacional	  sobre	  intercanvis	  Juvenils	  a	  Alemanya	  
Cada	  any	  s’organitza	  el	  curs	  “BiTriMulti	  (BTM)	  -‐	  Multilateral	  Training	  Course	  for	  newcomers	  in	  youth	  
exchanges”.	  El	  	  curs	  està	  orientat	  a	  treballadors	  de	  l’àmbit	  de	  la	  joventut,	  associacions,	  voluntaris	  i	  joves	  que	  
vulguin	  millorar	  les	  seves	  competències	  per	  realitzar	  intercanvis	  juvenils	  internacionals	  en	  el	  marc	  del	  
programa	  Erasmus+.	  El	  es	  realitzarà	  del	  28	  de	  Gener	  a	  l’1	  de	  febrer	  de	  2015	  a	  Alemanya.	  	  
	  
Data	  límit:	  23	  de	  Novembre	  
Més	  informació:	  http://goo.gl/wBG19m	  
	  

Seminari	  de	  contactes	  per	  fer	  intercanvis	  juvenils	  	  
Del	  21	  al	  25	  de	  Gener	  de	  2015	  es	  durà	  a	  terme	  el	  seminari	  per	  conèixer	  diferents	  socis	  internacionals	  
interessats	  en	  realitzar	  Intercanvis	  Juvenils.	  Al	  seminari	  es	  pretén	  crear	  una	  xarxa	  de	  socis	  i	  començar	  a	  crear	  
alguns	  projectes.	  El	  seminari	  es	  realitzarà	  a	  Màlaga	  i	  està	  adreçat	  a	  entitats	  i	  organismes	  que	  vulguin	  
participar	  en	  intercanvis,	  i	  poden	  assistir	  treballadors	  i/o	  voluntaris	  d’aquestes.	  
	  
Data	  límit:	  23	  de	  Novembre	  
Més	  informació:	  http://goo.gl/XhZQRq	  
	  

Formació	  inicial	  sobre	  ERASMUS	  +	  a	  Portugal	  
Del	  12	  al	  16	  de	  Març	  de	  2015	  es	  realitzarà	  la	  formació	  APPETISER	  per	  tal	  d’introduir	  als	  assistents	  al	  treball	  
juvenil	  internacional	  i	  donar	  a	  conèixer	  les	  possibilitats	  dl	  programa	  ERASMUS+.	  El	  curs	  està	  obert	  a	  
persones	  que	  treballin	  en	  l’àmbit	  de	  la	  joventut	  (treballadors	  o	  voluntaris	  a	  entitats).	  	  
	  
Data	  límit:	  25	  de	  Gener	  
Més	  informació:	  http://goo.gl/uaZt2W	  
	  

Servei	  de	  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	  d’Esports	  a	  Romania	  
La	  Cocat	  ofereix	  una	  plaça	  de	  voluntariat	  de	  7	  mesos	  a	  Vrancea,	  Romania,	  de	  Març	  a	  Octubre	  de	  2015.	  El	  
projecte	  “S.M.I.L.E.	  -‐	  Sport	  Meets	  Inclusion	  and	  Links-‐up	  Europe"	  pretén	  fer	  server	  l’esport	  com	  a	  eina	  
d’integració	  I	  educació	  de	  nens	  amb	  risc	  d’exclusió	  social.	  El	  voluntari	  ajudarà	  a	  organitzar	  esdeveniments	  
esportius	  no	  competitius	  i	  activitats	  de	  lleure	  al	  Centre	  Lumea	  lui	  Pinocchio's	  
Data	  límit:	  Fins	  a	  cobrir	  la	  plaça.	  
Més	  informació:	  voluntariat.ltv@cocat.org	  
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Projecte	  de	  gestió	  de	  projectes	  a	  Turquia	  
L’organització	  Mundus	  ofereix	  una	  plaça	  per	  realitzar	  un	  voluntariat	  de	  6	  mesos	  a	  l’entitat	  “Social	  
Development	  and	  Education	  Organization	  SOGED”	  a	  Batman,	  Turquia.	  El	  projecte	  comença	  al	  febrer	  de	  
2015,	  i	  el	  voluntari	  treballaria	  BAPKOM	  una	  organització	  internacional	  i	  institució	  publica	  de	  Turquia.	  Les	  
activitats	  del	  voluntari	  són	  relacionades	  amb	  la	  gestió	  i	  organització	  de	  projectes	  internacionals	  i	  europeus.	  
	  
Data	  límit:	  	  Fins	  a	  cobrir	  la	  plaça.	  
Més	  Informació:	  http://goo.gl/4NlpQn	  
	  
	  

	  

Voluntariat	  de	  projectes	  internacionals	  a	  Moldàvia	  	  
L’organització	  Mundus	  ofereix	  una	  plaça	  per	  realitzar	  un	  voluntariat	  de	  9	  a	  12	  mesos	  a	  l’entitat	  ADVIT	  
Moldova.	  El	  projecte	  comença	  al	  desembre	  o	  gener	  de	  2015.	  El	  voluntari	  donarà	  suport	  als	  membres	  de	  
l’equip	  d’ADVIT	  en	  l’organització	  i	  realització	  de	  projectes	  internacionals	  relacionats	  amb	  la	  joventut,	  
activitats	  de	  gestió	  de	  l’organització	  i	  activitats	  amb	  la	  comunitat	  local.	  
	  	  
Data	  límit:	  Fins	  a	  cobrir	  la	  plaça.	  
Més	  Informació:	  http://goo.gl/dAsQS1	  
	  

	  

Voluntariat	  multimèdia	  a	  França	  
L’Associació	  ADIF	  de	  França	  crea	  el	  projecte	  de	  televisió	  web	  ADIF-‐TV.	  Per	  col·∙laborar	  en	  aquest	  projecte	  
busca	  a	  5	  voluntaris	  per	  12	  mesos	  .	  Les	  tasques	  dels	  voluntaris	  seran	  participar	  en	  la	  creació	  de	  	  projectes	  
internacionals,	  projectes	  eductius,	  administració	  de	  la	  TV	  online,	  creació	  de	  vídeo,	  manteniment	  web,	  entre	  
d’altres.	  	  
	  
Data	  límit:	  Fins	  a	  cobrir	  la	  plaça.	  
Més	  Informació:	  http://goo.gl/zydNQB	  
	  
	  
	  

	  
Voluntariat	  mediambiental	  a	  Portugal	  
Vertigem	  és	  una	  organització	  que	  vetlla	  pel	  patrimoni	  medi	  ambiental	  realitzant	  activitats	  educatives.	  
Ofereixen	  un	  voluntariat	  de	  6	  mesos	  on	  el	  voluntari	  recollirà	  informació	  sobre	  diferents	  aspectes	  
mediambientals,	  realitzarà	  activitats	  de	  lleure	  i	  esportives	  al	  Parc	  Natural	  amb	  altres	  voluntaris	  i	  ajudarà	  a	  
monitoritzar	  els	  ocells	  en	  perill.	  Busquen	  voluntaris	  motivats	  i	  interessats	  en	  al	  natura	  i	  la	  protecció	  del	  medi	  
ambient.	  
	  
Data	  límit:	  19	  de	  Desembre	  2014	  
Més	  Informació:	  http://goo.gl/UFD0gV	  
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Beques	  d’estudi	  
	  

Beques	  per	  estudiar	  alemany	  del	  	  DAAD	  
Beques	  per	  estudiar	  d’Alemany	  per	  a	  estudiants	  universitaris	  de	  totes	  les	  especialitats	  (excepte	  filologia	  
alemanya	  i	  traducció	  d’alemany)	  que	  al	  començar	  la	  beca	  hagin	  cursat	  dos	  anys	  d’estudis	  superiors.	  
Existeixen	  dues	  beques	  diferents:	  
Curs	  intensiu	  de	  2	  mesos	  a	  Alemanya	  	  per	  a	  estudiants	  que	  tinguin	  un	  nivell	  d’A1	  a	  B1.	  També	  s’hi	  podran	  
presentar	  nou	  titulats	  que	  treballin	  en	  l’àmbit	  universitari	  i	  doctorats.	  
curs	  de	  3	  a	  4	  setmanes	  a	  universitats	  alemanyes	  durant	  l’estiu.	  Per	  aquesta	  beca	  és	  necessari	  un	  nivell	  
d’Alemany	  mínim	  de	  B1.	  
	  
Data	  límit:	  1	  de	  Desembre	  de	  2014	  
Més	  Informació: http://goo.gl/trFlqY	  
	   	  

	  

Residencia	  Artistes	  Alemanya	  
Pact	  Zollverien	  ofereix	  un	  programa	  de	  desenvolupament	  i	  realització	  de	  projectes	  i	  producció	  a	  artistes	  de	  
disciplines	  de	  la	  dansa,	  la	  música,	  multimèdia	  i	  performance.	  La	  beca	  s’atorga	  als	  seleccionats	  pel	  jurat	  
internacional	  i	  cobreix	  el	  viatge,	  l’allotjament,	  espai	  de	  creació,	  suport	  tècnic	  i	  assessorament.	  
	  
Data	  límit:	  4	  de	  Desembre	  de	  2014	  
Més	  Informació: http://goo.gl/grTq9C	  

	  

Beques	  del	  Batxillerat	  internacional	  
“Colegios	  del	  Mundo	  Unido”	  obre	  al	  convocatòria	  de	  10	  beques	  per	  estudiar	  	  el	  	  Batxillerat	  Internacional	  als	  
centres	  de	  l’organització.	  El	  procés	  de	  selecció	  valora	  la	  maduresa,	  el	  compromís	  social,	  l’interès	  i	  el	  respecte	  
per	  les	  cultures,	  la	  iniciativa	  i	  la	  creativitat	  del	  candidats,	  així	  com	  la	  capacitat	  per	  conviure	  amb	  alumnes	  de	  
tot	  el	  món.	  Es	  realitza	  un	  procés	  de	  selecció	  amb	  diverses	  proves.	  La	  beca	  inclou	  l’escolarització,	  allotjament	  
i	  manutenció	  però	  no	  el	  transports	  i	  els	  diners	  de	  butxaca.	  
	  
Data	  límit:	  12	  de	  Gener	  de	  2015	  
Més	  Informació:	  http://goo.gl/swsHnw	  
	  

Pràctiques	  Laborals	  
	  

Pràctiques	  i	  Beca	  a	  GOEURO	  
GoEuro,	  empresa	  de	  transports	  Europea,	  realitza	  un	  concurs	  on	  l’estudiant	  que	  enviï	  l’idea	  més	  creativa	  
podrà	  realitzar	  unes	  pràctiques	  remunerades	  d’entre	  1	  i	  3	  mesos	  a	  la	  seva	  oficina	  de	  Berlín,	  amb	  una	  beca	  de	  
2000	  euros.	  També	  es	  publicarà,	  amb	  el	  consentiment	  dels	  autors,	  les	  millores	  idees	  al	  seu	  blog.	  
	  
Termini:	  	  15	  de	  desembre	  
Més	  informació:	  	  http://goo.gl/dvevMK	  
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Programa	  Professional	  Jove	  del	  OECD	  a	  França	  
L’Organització	  per	  la	  Cooperació	  i	  el	  Desenvolupament	  Econòmic	  (OECD)	  ofereix	  el	  programa	  de	  pràctiques	  
per	  formar	  a	  joves	  de	  diferents	  sectors	  per	  treballar	  a	  l’organització.	  Els	  candidats	  han	  d’haver	  nascut	  
després	  de	  1981	  i	  tenir	  estudis	  relacionats	  amb	  els	  temes	  d’interès	  de	  l’OECD,	  que	  es	  poden	  consultar	  a	  la	  
pàgina	  web.	  És	  necessari	  dominar,	  al	  menys,	  	  una	  de	  les	  llengües	  oficials	  de	  l’OECD	  ,	  Anglès	  i	  Francès.	  Els	  
joves	  professionals	  treballaran	  en	  la	  recerca	  i	  gestió	  de	  projectes	  conjuntament	  amb	  els	  treballadors	  amb	  
experiència	  de	  l’OECD.	  
El	  programa	  es	  realitzarà	  a	  les	  oficines	  de	  París	  durant	  6	  mesos.	  Després	  del	  període	  de	  formació	  es	  podrà	  
aplicar	  a	  les	  ofertes	  vacants	  de	  l’OECD.	  
	  
El	  dia	  13	  de	  Novembre	  es	  realitza	  una	  jornada	  informativa	  online:	  http://goo.gl/ijIZtE	  
 
	  

Data	  límit:	  25	  de	  novembre	  
Més	  Informació:	  http://goo.gl/aLZc9r	  
 

	  
	  

Laboratori	  de	  productes	  alimentaris	  a	  	  Bèlgica	  
Practiques	  laborals	  en	  la	  recerca	  i	  desenvolupament	  de	  productes	  nutricèutics,	  probiòtics	  i	  de	  mico	  algues.	  
Es	  treballarà	  també	  en	  la	  formulació	  del	  servei	  i	  assistència	  dels	  clients	  (companyies	  farmacèutiques).	  La	  
feina	  es	  desenvoluparà	  en	  un	  laboratori	  universitari	  i	  es	  donarà	  una	  formació	  de	  microbiologia	  d’aliments.	  Es	  
requereix	  formació	  en	  biologia,	  	  bioquímica	  o	  farmàcia.	  Aquestes	  pràctiques	  es	  realitzen	  a	  través	  del	  
programa	  Eurodissea	  que	  és	  un	  programa	  multilateral	  d’intercanvis	  entre	  alguns	  països	  d’Europa.	  Poden	  
participar	  joves	  apuntats	  al	  SOC	  de	  18	  a	  32	  anys.	  
	  
	  
Data	  límit:	  1	  de	  desembre	  
Més	  Informació:	  	  http://goo.gl/sOJSu4	  
	  
	  
	  

Assistent	  de	  Màrqueting	  a	  Suïssa	  
Es	  busca	  assistent	  de	  Màrqueting	  per	  fer	  pràctiques	  laborals.	  El	  candidat	  realitzarà	  diverses	  tasques	  de	  
màrqueting	  digital,	  anàlisis,	  web,	  butlletí	  digital,	  entre	  d’altres.	  Es	  busca	  algú	  amb	  estudis	  de	  Màrqueting	  i/o	  
Comunicació,	  amb	  coneixement	  de	  disseny	  web,	  paquet	  d’office	  i	  disseny	  gràfic.	  El	  candidat	  ha	  de	  ser	  
proactiu,	  comunicació	  i	  empàtic.	  És	  necessari	  tenir	  un	  bon	  nivell	  d’anglès,	  el	  francès	  i	  l’alemany	  són	  un	  plus.	  
Aquestes	  pràctiques	  es	  realitzen	  a	  través	  del	  programa	  Eurodissea,	  és	  un	  programa	  multilateral	  d’intercanvis	  
entre	  alguns	  països	  	  d’Europa.	  Poden	  participar	  joves	  apuntats	  al	  SOC	  de	  18	  a	  32	  anys.	  
	  
Data	  límit:	  1	  de	  desembre	  
Més	  Informació:	  	  http://goo.gl/V7Wkzt	  
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Ofertes	  de	  Feina	  
	  

Atenció	  al	  client	  amb	  espanyol	  Regne	  Unit	  
La	  Companyia	  internacional	  Sitel	  busca	  personal	  amb	  alt	  nivell	  d’espanyol	  i	  anglès	  pel	  departament	  
d’atenció	  al	  client	  telefònic.	  Busquen	  a	  persones	  motivades,	  amb	  competències	  interpersonals,	  capacitat	  de	  
treballar	  sota	  pressió.	  Es	  requereix	  experiència	  en	  atenció	  al	  client	  telefònic.	  Ofereixen	  contracte	  de	  37	  
hores	  setmanals	  a	  i	  el	  salari	  és	  de	  8,5	  lliures	  l’hora.	  
	  
Data	  límit:	  15	  de	  Novembre	  
Més	  Informació:	  	  http://goo.gl/emCLKU	  
	  

	  	  

Enginyers	  per	  treballar	  Alemanya	  
El	  Servei	  d’Eures	  d’Alemanya	  i	  Espanya	  organitzen	  un	  procés	  de	  selecció	  que	  es	  realitzarà	  el	  dia	  10	  de	  
desembre	  a	  Madrid.	  És	  farà	  una	  preselecció	  dels	  candidats	  que	  enviïn	  el	  seu	  CV	  per	  a	  les	  diferents	  ofertes	  de	  
feina	  en	  sectors	  tècnics	  (informàtica,	  enginyeria	  mecànica,	  civil,	  electrònica...)	  aquells	  perfils	  interessants	  
seran	  convocats	  a	  entrevistar-‐se	  amb	  empreses	  alemanyes:	  DEUTSCHE	  BAHN,	  SCHMID,	  TECMATA,	  
EN.CON.TEC	  ,	  KATHREIN.	  
	  
	  Data	  límit:	  26	  de	  Novembre	  
Més	  Informació:	  http://goo.gl/t59SaI	  
	  

Diverses	  ofertes	  al	  sector	  Hostaleria	  a	  Alemanya	  	  
El	  ZAV	  i	  Eures	  organitzen	  un	  procés	  de	  selecció	  a	  Barcelona	  per	  trobar	  candidats	  a	  diferents	  vacants	  del	  
sector	  d’Hostaleria.	  Es	  demana	  experiència	  prèvia	  o	  estudis	  relacionats	  amb	  la	  feina	  a	  desenvolupar	  i	  un	  
nivell	  d’alemany	  en	  funció	  de	  la	  feina.	  	  Cuiner/S	  (A2),	  professional	  del	  sector	  gastronòmic	  (A2),	  Cambrer/a	  i	  
coctelera	  (B2)	  i	  recepcionista	  (C1)	  Els	  candidats	  poden	  enviar	  el	  seu	  CV	  i	  seran	  pre-‐seleccionats	  per	  fer	  una	  
entrevista	  el	  dia	  21	  de	  Novembre.	  
	  
Data	  límit:	  17	  de	  Novembre	  
Més	  Informació:	  http://goo.gl/b2qG35	  
	  

	  

Professionals	  per	  Reformes	  i	  rehabilitació	  a	  Alemanya	  
L’empresa	  MBS	  ofereix	  serveis	  internacionals	  de	  rehabilitació	  i	  reformes	  i	  busca	  personal	  per	  incorporar-‐se	  a	  
la	  zona	  de	  Munich	  i	  voltants.	  Busquen	  oficials	  per	  realitzar	  rehabilitacions,	  especialment	  pintura	  i	  col·∙locació	  
de	  paviments.	  Es	  requereix	  personal	  qualificat	  de	  formació	  professional	  o	  experiència	  laboral	  en	  el	  sector,	  
permís	  de	  conduir,	  coneixements	  bàsics	  d’alemany,	  habilitats	  tècniques,	  motivació,	  treball	  en	  equipi,	  
puntualitat...	  ofereixen	  cursos	  per	  millorar	  el	  nivell	  d’alemany,	  ajuda	  per	  trobar	  allotjament	  i	  tràmits	  
administratius	  i	  formació	  interna	  intensiva.	  
	  
Data	  límit:	  Sense	  especificar	  
Més	  Informació: http://goo.gl/Xoqfqv	  
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Feina	  per	  a	  nou	  titulats	  al	  sector	  d’automoció	  a	  Suècia	  
Volvo	  Car	  Group	  obre	  procés	  de	  selecció	  per	  incorporar	  a	  enginyers	  i	  altres	  professional	  per	  treballar	  a	  	  
Gothenburg,	  Suècia.	  El	  programa	  ofereix	  un	  temps	  de	  formació	  a	  l’empresa	  en	  el	  sector	  escollit.	  Hi	  ha	  
diferents	  branques	  per	  escollir	  en	  funció	  de	  l’especificació	  d’estudis.	  Els	  candidats	  han	  de	  tenir	  un	  màster,	  
bon	  nivell	  d’angles,	  permís	  de	  conduir	  i	  menys	  de	  3	  anys	  d’experiència	  professional.	  
	  
Data	  límit:	  Sense	  especificar	  
Més	  Informació: http://goo.gl/t1p3hK	  

	  

Diverses	  ofertes	  per	  a	  Infermers/es	  al	  Regne	  Unit	  
	  
Infermers/es	  per	  a	  Hospitals	  Públics	  
El	  servei	  Nacional	  de	  Salut	  del	  Regne	  Unit	  (NHS)	  busca	  personal	  d’infermeria	  urgentment	  per	  incorporar-‐se	  
directament,	  sense	  cap	  agència	  intermediària.	  Es	  requereix	  més	  de	  12	  mesos	  d’experiència	  i	  un	  nivell	  mínim	  
de	  B2	  d’anglès.	  Els	  seleccionats	  rebran	  un	  email	  per	  fer	  una	  entrevista.	  	  Ofereixen	  un	  salari	  d’entre	  21.478	  i	  
27.901	  Lliures	  per	  any,	  allotjament	  gratuït	  durant	  el	  primer	  mes	  d’estada,	  i	  sis	  setmana	  d’orientació	  i	  
introducció	  al	  programa.	  	  
	  
Data	  límit:	  24	  de	  Novembre	  
Més	  informació:	  http://goo.gl/IFMkh0	  
	  

Infermers/es	  de	  geriatria	  i	  salut	  mental	  
L’empresa	  SEL	  Europa,	  està	  buscant	  personal	  d’infermeria	  amb	  experiència	  per	  cobrir	  llocs	  de	  feina	  
permanents	  en	  especialitats	  de	  geriatria	  i	  salut	  mental.	  S’ofereix	  un	  salari	  d’uns	  ,	  ajuda	  pel	  transport,	  i	  un	  
mes	  d’allotjament	  gratuït.	  Es	  requereix	  experiència	  de	  6	  a	  12	  mesos	  mínima	  ,	  nivell	  d’anglès	  B2	  i	  tenir	  i	  estar	  
tramitant	  el	  registre	  NMC	  (l’empresa	  ajuda	  amb	  el	  tràmit)	  
	  
Data	  límit:	  Sense	  especificar	  
Més	  informació:	  http://goo.gl/9ZogV3	  
	  

Infermers/es	  de	  geriatria	  
L’empresa	  Roche	  Healthcare	  LTD	  busca	  graduats	  en	  infermeria	  amb	  un	  B1	  mínim	  d’anglès.	  Es	  requereix	  
experiència	  laborals	  o	  de	  pràctiques.	  Jornada	  laboral	  de	  34	  hores	  setmanals	  repartits	  en	  tres	  dies	  (12	  hores	  
al	  dia)	  	  per	  12-‐14	  lliures	  l’hora.	  Es	  realitzarà	  contracte	  de	  prova	  de	  3	  mesos	  i	  es	  realitzaran	  entrevistes	  per	  
skype.	  HI	  ha	  ajuda	  econòmica	  per	  traslladar-‐se	  i	  facilitats	  per	  l’incorporació.	  
	  
Data	  límit:	  Sense	  especificar	  
Més	  informació:	  	  http://goo.gl/wFijbt	  
	  

Infermers/es	  peripatètics	  
Es	  busca	  personal	  d’infermeria	  peripatètica	  per	  treballar	  a	  domicili	  al	  Nord	  i	  Est	  de	  Yorkshire.	  14	  lliures	  
l’hora,	  i	  35	  hores	  setmanals.	  
	  
Data	  límit:	  Sense	  especificar	  
Més	  informació:	  http://goo.gl/Gv8ryI	  
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Professor	  d’Espanyol	  al	  Regne	  Unit	  
Acadèmia	  busca	  professor	  donar	  classes	  a	  una	  escola	  de	  primària	  un	  dia	  a	  la	  setmana.	  és	  necessari	  tenir	  
titulació	  relacionada	  i	  experiència	  com	  a	  professor	  en	  el	  Regne	  Unit.	  
	  
Data	  límit:	  15	  de	  Novembre	  
Més	  Informació	  http://goo.gl/de1IbI	  
	  

	  

Tallers	  i	  Jornades	  
	  
Recursos	  per	  fer	  Pràctiques	  i	  treballar	  a	  l’Europa	  
Has	  acabat	  els	  estudis	   i	   vols	   fer	  pràctiques?	  T’agradaria	   treballar	  per	  obtenir	  més	  experiència,	  millorar	  els	  
teus	   idiomes?	   T’expliquem	   on	   trobar	   programes	   de	   pràctiques	   subvencionats,	   recerca	   de	   pràctiques	   per	  
lliure,	  feina	  temporal	  i	  feina	  qualificada	  a	  Europa	  i	  la	  resta	  del	  món!	  També	  et	  donarem	  alguns	  consells	  per	  
presentar	  la	  teva	  candidatura	  i	  el	  teu	  cv!	  
	  
Data:	  13	  de	  Novembre	  
Hora:	  19:30	  
Lloc:	  Cecntre	  Cívic	  Malgrat	  de	  Mar.	  C/	  Segre	  1	  
Inscripció:	  	  http://goo.gl/RMGA4X	  
 

	  
Jornades	  sobre	  la	  Unió	  Europea	  
La	  Direcció	  de	  Relacions	  Internacionals	  de	  la	  Diputació	  de	  Barcelona	  organitza,	  el	  proper	  18	  de	  novembre	  a	  
Barcelona,	  les	  XIX	  Jornades	  sobre	  la	  Unió	  Europea,	  que	  tractaran	  sobre	  la	  Nova	  Agenda	  Urbana	  Europea. 
L'objectiu	   d'aquestes	   Jornades	   és	   impulsar	   un	   espai	   de	   reflexió	   política	   al	   voltant	   dels	   principals	   temes	  
d'actualitat	  europea	  i	  el	  seu	  impacte	  en	  els	  governs	  locals.	  Els	  reptes,	  oportunitats	  i	  posició	  dels	  municipis	  a	  
Europa	  són	  el	  centre	  d'aquesta	  reflexió. 
	  
Hora:	  Data:	  	  Dimarts	  18	  de	  novembre	  de	  2014 
Més	  informació:	  http://goo.gl/2BvGtG  
	  

	  
Taller	  Finançament	  Internacional	  per	  a	  empreses	  
La	  Fundació	  Tecnocampus	  i	  el	  Centre	  Tecnològic	  Cetemmsa	  et	  donen	  l'oportunitat	  de	  conèixer	  totes	  les	  
possibilitats	  pel	  finançament	  de	  l'empresa	  en	  matèria	  d'R+D	  a	  nivell	  internacional.	  Podràs	  conèixer	  les	  
convocatòries	  obertes	  del	  Programa	  Horizon	  2020	  i	  altres	  programes	  internacionals	  i	  posteriorment	  et	  
podràs	  entrevistar	  amb	  un	  dels	  ponents.	  
	  
Hora:	  14	  de	  Novembre	  de	  2014	  
Més	  informació:	  	  http://goo.gl/umz8ha	  
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Xerrades	  de	  Mobilitat	  internacional	  a	  Barcelona	  
L’Ajuntament	  de	  Barcelona	  organitza	  durant	  el	  mes	  de	  Novembre	  fins	  el	  3	  de	  desembre	  diverses	  xerrades	  de	  
mobilitat	  internacional	  a	  diferents	  països	  d’Europa	  i	  del	  món:	  Estats	  Units,	  Alemanya,	  Noruega,	  Finlàndia,	  
Suècia,	  França,	  Regne	  Unit,	  Japó,	  Austràlia,	  Brasil,	  Quebec,	  Argentina,	  Canadà,	  Països	  Baixos,	  Mèxic,	  Equador	  
i	  Perú.	  A	  les	  xerrades	  es	  donaran	  a	  conèixer	  recursos	  disponibles	  per	  estudiar	  i	  treballar,	  això	  com	  
informació	  pràctica	  com	  els	  visats,	  condicions	  de	  vida,	  allotjament,	  etc.	  	  Als	  tallers	  participen	  Ambaixades,	  
representants	  de	  diversos	  programes,	  universitats,	  etc.	  	  
	  
Per	  assistir-‐hi	  cal	  inscripció	  prèvia,	  també	  es	  pot	  seguir	  la	  xerrada	  via	  streaming.	  
http://joves.bcn.cat/bcnalmon/cat/inici.php	  
	  
	  
	  
	  
	  

Maresmencs	  al	  món	  
	  

Emancipació	  a	  Holanda	  
	  
En	  Jordi	  Ardanuy,	  de	  Vilassar	  de	  Mar,	  ens	  explica	  la	  seva	  experiència	  als	  Països	  Baixos,	  on	  
està	  treballant	  a	  una	  empresa	  internacional	  de	  disseny	  industrial.	  

	  
Vaig	  decidir	  anar	  als	  Països	  Baixos	  perquè	  tenia	  ganes	  d’una	  mica	  d’aventura	  i	  de	  trobar	  una	  feina	  que	  em	  
resultés	  atractiva.	  He	  estudiat	  enginyeria	  en	  disseny	  industrial	  i	  un	  any	  del	  cicle	  formatiu	  d’arts	  aplicades	  a	  
l’escultura,	  m’interessa	  molt	  el	  disseny,	  l’art	  i	  la	  tecnologia,	  i	  aquest	  és	  un	  bon	  país	  per	  practicar	  i	  gaudir	  de	  
totes	  tres.	  

El	  meu	  amic,	  David,	  a	  la	  teulada	  de	  casa	  a	  Rotterdam.	  
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El	  meu	  objectiu	  era	  anar	  a	  Rotterdam	  a	  buscar	  
feina,	  allà	  tenia	  (i	  tinc)	  un	  amic	  que	  em	  va	  oferir	  
allotjament	  fins	  que	  trobés	  alguna	  cosa.	  Tenia	  
els	  estalvis	  d’uns	  quants	  mesos	  treballant,	  sabia	  
que	  els	  necessitaria.	  Vaig	  decidir	  anar-‐hi	  per	  la	  
ruta	  més	  llarga	  i	  més	  barata:	  Fent	  autoestop	  per	  
França,	  Itàlia,	  Suïssa	  i	  Bèlgica,	  parant	  a	  ciutats	  
on	  tenia	  família	  i	  amics	  vivint,	  o	  on	  algú	  
m’acollia	  a	  través	  de	  couchsurfing.	  Va	  ser	  un	  
viatge	  de	  poc	  més	  d’un	  mes,	  com	  cada	  dia	  
coneixia	  gent,	  idiomes	  i	  llocs	  nous,	  sembla	  que	  
va	  ser	  	  gairebé	  un	  any.	  
	  
Vaig	  arribar	  a	  Rotterdam	  i	  em	  vaig	  instal·∙lar,	  

amb	  el	  meu	  amic	  i	  dues	  noies,	  en	  un	  
apartament	  del	  centre	  molt	  acollidor.	  Als	  Països	  

Baixos	  el	  medi	  de	  transport	  per	  excel·∙lència	  és	  la	  bicicleta,	  gairebé	  sempre	  tardaràs	  menys	  en	  bici	  que	  en	  
bus	  o	  cotxe.	  Senyores	  de	  setanta	  anys	  t’avançaran	  sense	  esforç.	  Així	  que	  mentre	  coneixia	  els	  parcs	  i	  barris	  de	  
la	  ciutat	  sobre	  dues	  rodes	  vaig	  començar	  a	  buscar	  feina.	  	  
	  
Al	  principi	  vaig	  enviar	  en	  meu	  currículum	  a	  estudis	  de	  disseny	  i	  de	  desenvolupament	  de	  producte,	  no	  
m’importava	  que	  estiguessin	  lluny	  de	  Rotterdam	  o	  en	  altres	  països	  mentre	  el	  que	  fessin	  m’agradés.	  Vaig	  
enviar	  moltíssims	  emails	  i	  vaig	  rebre	  moltíssimes	  negatives.	  La	  majoria	  buscaven	  internships	  (pràctiques)	  
d’universitaris.	  O	  no	  els	  hi	  agradava	  prou	  el	  meu	  portfoli	  o	  posaven	  problemes	  per	  la	  llengua.	  Jo	  només	  parlo	  
anglès	  apart	  de	  català	  i	  castellà	  i,	  per	  suposat,	  a	  Holanda*	  fan	  la	  vida	  en	  Holandès,	  i	  encara	  que	  gairebé	  
tothom	  parli	  anglès	  fluidament.	  	  
	  
Després	  vaig	  provar	  de	  buscar	  feina	  d’enginyer	  de	  disseny	  mecànic,	  àrea	  en	  la	  que	  tinc	  una	  mica	  
d’experiència,	  per	  l’àrea	  de	  Rotterdam,	  ja	  que	  	  m’havia	  agradat	  la	  ciutat,	  em	  portava	  molt	  bé	  amb	  la	  gent,	  i	  
havia	  començar	  un	  parell	  de	  projectes	  molt	  interessants	  amb	  el	  meu	  amic.	  Vaig	  aconseguir	  fer	  un	  parell	  
d’entrevistes	  amb	  consultories,	  empreses	  que	  busquen	  gent	  per	  treballar	  a	  segones	  empreses,	  però	  no	  van	  
anar	  enlloc.	  
	  
Al	  cap	  d’uns	  quatre	  mesos	  de	  recerca,	  quan	  ja	  
gairebé	  no	  tenia	  estalvis	  ni	  ànims,	  vaig	  fer	  
entrevistes	  per	  skype	  amb	  algunes	  empreses	  
molt	  interessants.	  Són	  empreses	  
internacionals,	  així	  que	  l’idioma	  oficial	  és	  	  
l’anglès.	  Al	  final,	  després	  d’anar	  a	  les	  oficines	  
a	  fer	  una	  última	  entrevista	  em	  van	  contractar	  
a	  una	  empresa	  de	  Eindhoven,	  a	  una	  hora	  i	  
quart	  de	  Rotterdam	  en	  tren.	  Vaig	  començar	  a	  
treballar	  molt	  ràpid,	  anant	  i	  venint	  entre	  les	  
dues	  ciutats,	  fins	  que	  vaig	  trobar	  una	  casa	  
compartida	  que	  estava	  més	  o	  menys	  bé.	  Té	  
un	  jardí	  molt	  gran,	  on	  fem	  barbacoes,	  però	  no	  
té	  sala	  d’estar	  perquè	  el	  propietari	  hi	  vol	  una	  
altra	  habitació,	  com	  a	  tots	  els	  altres	  pisos	  
compartits	  que	  he	  vist	  en	  aquesta	  ciutat.	  
	  
	  

Jo,	  al	  pont	  “Erasmusbrug”	  a	  Rotterdam	  

Jo,	  a	  un	  parc	  d’Eindhoven.	  
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Eindhoven	  és	  una	  ciutat	  industrial	  i	  
molt	  “dutch”**	  amb	  algunes	  joies	  
repartides	  molt	  interessants	  i	  
autèntiques.	  	  
	  
Durant	  aquest	  temps	  he	  seguit	  
desenvolupant	  els	  projectes	  en	  els	  
que	  col·∙laboro.	  Està	  sent	  de	  gran	  
ajuda	  les	  facilitats	  que	  hi	  ha	  en	  
aquest	  país	  per	  a	  la	  creació	  
d’empreses	  o	  simplement	  de	  ser	  
autònom.	  Tot	  i	  que	  tota	  la	  
documentació	  és	  en	  holandès,	  
només	  has	  de	  pagar	  taxes	  si	  cobres.	  
Per	  altra	  banda,	  a	  Holanda	  t’has	  de	  
contractar	  una	  assegurança	  mèdica	  
privada.	  
	  
Així	  que	  durant	  un	  temps	  em	  quedaré	  per	  aquí.	  Estic	  començant	  a	  aprendre	  una	  mica	  d’holandès	  i	  cada	  dia	  
sopo	  una	  mica	  més	  d’hora.	  
	  
	  
(*)Tot	  i	  que	  nosaltres	  diem	  Holanda	  i	  Països	  Baixos	  amb	  la	  
mateixa	  finalitat,	  no	  és	  ben	  bé	  així,	  ja	  que	  Holland	  és	  només	  
una	  zona	  del	  país.	  	  Holland	  és	  la	  part	  marítima	  i	  es	  va	  fer	  molt	  
famosa	  durant	  el	  segle	  XVII,	  així	  mentre	  ells	  anomenen	  el	  seu	  
país	  Nederlands,	  la	  resta	  del	  món	  fa	  servir	  més.	  Així	  que	  si	  els	  
hi	  dius	  Holland,	  segons	  qui,	  s’emprenya.	  	  
	  
(**)Dutch	  és	  l’idioma	  que	  es	  parla	  als	  Països	  Baixos	  en	  anglès,	  
i	  també	  quan	  una	  cosa	  és	  molt	  Dutch	  és	  que	  és	  molt	  
“Holandesa”(compte	  amb	  el	  punt	  	  anterior!)	  
	  
Webs	  interessants:	  
	  
	  
	  
Pàgina	  de	  couchsurfing:	  www.couchsurfing.com	  
Pàgina	  per	  compartir	  cotxe	  –	  fer	  autostop:	  www.hitchhikers.org	  
	  
Fotos	  i	  text	  de	  Jordi	  Ardanuy	  
	  
	  

Ets	  un	  Maresmenc	  al	  món?	  
Vols	  compatir	  la	  teva	  experiència	  amb	  nosaltres?	  
Escriu	  a:	  mobilitatjove@ccmaresme.cat	  
	  

El	  Museu	  d’art	  contempornai	  Vanabbemuseum	  a	  Eindhoven	  

Flor	  a	  Suïssa,	  durant	  el	  meu	  viatge	  en	  autoestop. 
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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	  t’informem	  	  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!	  
	  
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	  a	  través	  
del	  nostre	  correu	  o	  al	  punt	  d'informació	  Juvenil	  del	  vostre	  municipi.	  
	  

	  
	  

	  
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.	  
	  


