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Notícies
Programa de Formació Dual a Alemanya
El programa de Formació Dual “the job of my life” impulsat pel govern alemany ofereix 
l’oportunitat a joves de treballar i estudiar a l’hora i aprendre una professió.
L’institut IDEA  prepara i orienta a joves per realitzar la formació dual a alemanya al sector del 
comerç, a l’empresa EDEKA (grans magatzems). 
IDEA selecciona, juntament amb l’empresa EDEKA, als joves candidats, proporciona un curs 
intensiu d’Alemany i els acompanya durant la seva estada.

El programa “the job of my life” està adreçat a joves de 18 a 27 anys, amb titulació mínima 
d’ESO i que tinguin nacionalitat d’un país membre de la Unió Europea o passaport EU. Ofereixen 
un sou de 818 euros mensuals i un contracte d’aprenent. 

Per obtenir més informació sobre el programa i les condicions d’IDEA, podeu:
∑ visitar la web: www.institutodual.org
∑ assistir a una de les xerrades informatives que es realitzen:

www.institutodual.org/jornadas-informativas/

Exposició Create'n'Share
Al Juliol del 2013 i Abril de 2014 un grup de Maresmencs van ser participants dels intercanvis 
juvenils Create'n'Share. A Alemanya o al Maresme, el grup de joves es va trobar amb altres joves 
d'Alemanya i Itàlia per compartir les seves habilitats i coneixements i crear tallers per compartir-
les.

Com a resultat d'aquestes experiències, els joves han preparat una exposició per mostrar 
l'experiència viscuda. L'exposició està plantejada per itinerari per diferents municipis del 
Maresme i tindrà la seva primera parada durant ZERO: Jornades de Joves Creadors a Vilassar de 
Mar.

El dia 22 d'Octubre es realitzarà la presentació de l'exposició on els joves ensenyaran el vídeo de 
l'intercanvi, explicaran la seva experiència, a més tindrem un convidat especial des de Estònia. 
Aprofitarem l'acte per presentar la nova imatge del Servei de Mobilitat Internacional Jove del  
Maresme i un vídeo que explica la mobilitat internacional en menys de deu minuts.

A l'acte hi assistiran representats dels municipis del Servei, així com de la generalitat, la 
diputació i el Consell Comarcal del Maresme. Us convidem a tots i totes a gaudir de la 
presentació en directe. I si no podeu venir aquell dia, recordeu que l'exposició estarà a Vilassar 
de Mar des del 17 de Setembre fins a final d’Octubre a Can Jorba. Després us anirem informat de 
la seva trajectòria.

Exposició Create'n'Share (1a parada)
Can Jorba Santa Eulàlia 140, Vilassar de Mar

Acte de presentació: 22 d'Octubre a les 19h
Horari d'obertura de l'exposició: durant els esdeveniments del ZERO i de dilluns a divendres de 
17 a 20h 
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Tallers i xerrades

Recursos per treballar i fer pràctiques a Europa
Has acabat els estudis i vols fer pràctiques a Europa? T’agradaria treballar per obtenir més 
experiència, millorar els teus idiomes? L’expliquem on trobar programes de pràctiques 
subvencionats, recerca de pràctiques per lliure, feina temporal i feina qualificada a Europa! 
També et donarem alguns consells per presentar la teva candidatura i el teu cv!

Data: 28 d'Octubre 
Hora:: 19:30
Lloc: Oficina Jove del Maresme -Centre Cívic Cabot i Barba
Pl. Miquel Biada, 5  Mataró (Davant de l'estació de Renfe)
Inscripció: http://goo.gl/EWGOHV

Data: 13 de Novembre
Hora:: 19:30
Lloc: Cecntre Cívic Malgrat de Mar. C/ Segre 1
Inscripció: http://goo.gl/RMGA4X

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 Itàlia
L’associació la Vibria Intercultural busca participants per a l’intercanvi juvenil “Diet Sharing” del 5 al 13 de 
novembre a Putignano, Itàlia. L’intercanvi vol oferir una oportunitat per conèixer i prendre consciencia de 
la diversitat cultural d’Europa a través de la seva gastronomia, descobrir els hàbits alimentaris de cada país 
i valoritzar la identitat dels pobles a través de les seves tradicions culinàries. Per a joves de 18 a 25 anys, 
l’idioma de l’intercanvi és l’anglès.

Data límit: Fins a cobrir places.
Més informació: vibria_intercultural@yahoo.es

http://goo.gl/EWGOHV
http://goo.gl/RMGA4X
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Formació a Geòrgia sobre Pau
L’associació La Víbria Intercultural te tres places per participar en la formació internacional a les 
muntanyes de Bakuriani, Geòrgia, del 28 d’Octubre al 4 de Novembre. Es tractarà la promoció de 
la tolerància, la solidaritat i la pau per lluitar contra la discriminació i promoure el diàleg de 
joves de realitats molt diverses. La formació fa servir metodologies d’educació no formal i pretén 
desenvolupar el desenvolupament pacífic, el pensament crític i creatiu dels joves. El curs es 
realitzarà en anglès.

Data límit: Fins a cobrir places.
Més informació: vibria_intercultural@yahoo.es

Formació internacional a Polònia
-CollabLab- és una iniciativa de la Víbria Intercultural que es desenvoluparà a Bratislava, 

Polònia, el 31 d'octubre al 6 de novembre. El projecte pretén examinar el creixent moviment de 
l’anomenat "consum col·laboratiu" o "economia compartida", i transformar-lo en eines creatives 
anticrisi per que millorar la qualitat de vida dels joves i dotar de nous recursos als treballadors 
juvenils.

Data límit: Fins a cobrir places.
Més informació: vibria_intercultural@yahoo.es

Intercanvi Juvenil a Romania
L’associació Mundus un mundo a tus pies busca participants per l’intercanvi juvenil 
“Multiculturality for all” del 17 al 29 d’octubre a Craiova, ROMANIA. L’objectiu general de 
l’intercanvi és entendre entendre la interculturalitat a través del model de Milton J Benett amb 
sessions d’educació no formal. També es plantejaran futurs projectes en conjunt. El curs es farà 
en anglès i hi poden participar joves de 18 a 30 anys.

Data límit: fins a cobrir places
Més informació: http://goo.gl/Bieadn

Curs sobre comunicació a Polònia
Catalunya Voluntària te places per a un curs de formació “Equilitri training: ImProve 
EmPower”del 9 al 17 de Novembre a Polònia. El curs està adreçat a treballadors del sector social 
i juvenil (associacions, organitzacions...). El projecte proveirà tècniques avançades de recursos 
humans pel desenvolupament professional i personal, i competències clau en 4 àrees majors: 
habilitats de gestió del temps, habilitats de lideratge i companyerisme, planificació i 
organització, habilitats de comunicació organitzativa. 

Data límit: fins a cobrir places.
Més informació: http://goo.gl/FQaQt5
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Formació sobre circ a Hongria
L’entitat INCA Catalunya té places per participar en el curs de formación internacional “Join the 
Circus! Circus Arts as Tools for Social Inclusion” que es realitzarà del 15 al 22 d’Octubre a 
Budapest, Hongria. AL curs s’hi treballaran tècniques bàsiques de malabars, acro balance i clown, 
per centrar-se en els diferents usos que puguin esdevenir aq
uestes tècniques per a la inclusió social.

Data límit: 15 d’octubre o fins a cobrir places
Més informació: http://goo.gl/B8OGe5

Intercanvi Juvenil sobre xarxes socials a Suècia
L'entitat LibertasLibertas Internacional té places per participar en l’intercanvi juvenil “Socialme” 
del 22 al 20 de Novembre. L’objectiu de l’intercanvi és comprendre la informació que pengen a 
les xarxes socials i altres medis en línia Aixa com la importància en les seves vides personals i 
professionals. Es volen conèixer les amenaces i aspectes negatius com la “violència virtual”. Està 
obert a joves de 16 a 25 anys,les despeses estan subvencionats pel Program Erasmus+ i 

Data límit: fins a cobrir places
Més informació: http://goo.gl/tvi2zi

Intercanvi Juvenil a Turquia
Oportunidad Europa te places per participar en  l'intercanvi juvenil  “City is born to village” del 8 
al 15 de Novembre a Turquia. El projecte te com objectiu desenvolupar competencies de 
lideratge i treball en equip, responsabilitat personal i social, sensibilització intercultural i el 
respecte. L’edat dels participants és de 18 a 25 anys, l’idioma de l’intercanvi serà l’anglès.

Data límit: fins a cobrir places.
Més informació: http://goo.gl/VU9oVx

Curs sobre participació a Itàlia
L’Associació Mundus te places per al Curs de formació Build Up Your Future! que es durà a terme 
a Rimini, Itàlia, de l’1 al 8 de Desembre. els objectius conèixer els beneficis de la participació 
dels joves així com explorar formes de promocionar aquesta participació. El curs es realitza en 
anglès.

Data límit: fins a cobrir places
Més informació: http://goo.gl/yLFvzS

http://goo.gl/tvi2zi
http://goo.gl/yLFvzS
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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 amb nens i joves a Romania
La Cocat busca voluntari per al projecte S.M.I.L.E a l’associació Lumea lui Pinocchio a Panciu, 
Romania. L'entitat acull a uns 30 nens d'ètnia gitana de 3 a 14 anys. Les tasques del voluntari és 
organitzar activitats esportives no competitives, activitats de lleure, jocs durant les tardes, 
després de l’escola. El projecte es farà de Març a Octubre de 2015.

Data límit: 4 de Novembre (enviar la carta de motivació i cv)
Més Informació: http://goo.gl/XbiHYe

Voluntariat a França
Voluntariat a l’organització Adif de Cognac a França. L’entitat assessora a entitats i joves locals 
que desenvolupen o que volen desenvolupar projectes socials en una dimensió nacional o 
internacional. L’organització dóna suport en la proposta, execució i seguiment de les diferents 
iniciatives associatives o individuals. Actualment es cerca un voluntari perquè pugui fer difusió 
via xarxes socials, web i vídeos de les activitats i els projectes que desenvolupa Adif. El 
voluntariat comença l’1 de Gener de 2015 i te duració d’un any.

Data límit:20 d’octubre
Més informació: http://goo.gl/PktrrE

Servei de Voluntariat sobre Agricultura Bulgària
El centre Sharalia busca voluntaris per participar en el seu projecte per tal de trobar 
noves formes de producció ecològica, reciclatge i protecció del medi ambient. Ofereixen 
un programa de formació que combina l’ecologia i l’agricultura. Els voluntaris realitzaran 
feines del jardí i el seu manteniment, des de el disseny fins el compostatge, gravaran el 
seu progrés setmanal. Es busquen persones obertes, flexibles i creatives, així com 
emprenedors, honests i organitzats i que puguin ser independents.

Data límit: 17 d’Octubre
Més Informació: http://goo.gl/F0eExx

http://goo.gl/XbiHYe
http://goo.gl/PktrrE
http://goo.gl/F0eExx
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Projecte de noves tecnologies a Grècia
El projecte “Cooperative learning in chios island on technology education sport” pretén introduir 
Internet a joves amb menys oportunitats, i realitzar activitats esportives, de lleure i culturals. 
L’activitat dels voluntaris és ajudar als joves a fer servir ordinadors, a persones a l’atur a 
realitzar projectes relacionats amb les tecnologies: pàgines webs, DVD, vídeos, etc.

Data límit: 10 de Gener
Més Informació: http://goo.gl/snCBkq

Projecte de Voluntariat a Romania
Catalunya Voluntària busca a dos volutnaris per al projecte “IRIS Flagship Iniative” que promou 
lenitat Wild Carpathia a Timisoara, Romania. El projecte pretén promoure el teatre entre els 
joves, així que els 8 voluntaris que participen al projecte, promouran activitats de teatre, 
representacions, tallers... i també donaran recolzament a la promoció de la candidatura de la 
ciutat com a Capital Europea.

Data límit: fins a cobrir places
Més Informació: http://goo.gl/RJBZXG

Beques d’estudi
Beca per artistes o professionals a Itàlia
La fundació Bogliasco ofereix beques per artistes o professionals que puguin demostrar 
experiències en arqueologia, arquitectura, estudis clàssics, dansa, cinema i vídeo, història, 
paisatgisme, literatura, musica, filosofia, teatre o arts visuals. La Beca consisteix en l'allotjament 
en la vila Bogliasco un mes i realitzar un projecte amb col·laboradors o en parella. La beca no 
subvenciona el viatge ni els costes del projecte.

Data límit: 15 de gener de 2015 
Més informació: http://goo.gl/fkntTw

Beques Suïssa
El govern de Suïssa, a través de la FCS (Comissió federal de beques per a estudiants estrangers), 
ofereix beques a estudiants per realitzar estudis de postgrau. Es concedeixen beques per a 
estudiants de doctorat, post doctorat i investigació. També existeix la modalitat de realitzar un 
màster  o investigació d’arts i música. La beca ofereix l’excepció de la matricula de la 
universitat, assegurança mèdica, transport i el subsidi de 300 francs suïssos al mes

Data límit: 20 de Novembre 
Més informació: http://goo.gl/AvEQ4j

http://goo.gl/snCBkq
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Beca d’investigació a Bucarest
New Europe Collage (Institut d’Estudis Avançats) a Bucarest, Romania, ofereix beques pel curs 
2015-16 per a estudiants de doctorat o doctors en l’àmbit de Humanitat, ciències socials o 
econòmiques. La beca ofereix 700 euros mensuals, allotjament, transport. Al final de la beca s’ha 
de presentar un estudi que serà publicat per NEC.

Data límit: 8 de desembre
Més Informació: http://goo.gl/BCBQjq

Beques d’estudi Eslovàquia
EL ministeri d’educació de la república Eslovaca convoca beques internacinals per a estudiants 
universitaris o de doctorat, professors, investigadors o artistes que tinguin nacionalitat d’un país 
membre de l unió Europea. La beca cobreix l’allotjament, manutenció i una dotació mensual 
d’entre 350 i 1000 euros en funció de la tipologia de beca.

Data límit: 31 d’Octubre
Més Informació: http://goo.gl/AbL9gh

Beques d'Investigació a Canadà
El programa de beques gestionat per He Internacional Council for Canadian Studies, ICCS amb el 
recolzament del Govern del Canadà ofereixen beques als temes d’investigació relacionats amb 
Canadà i especialment aquelles rellevants per a la política exterior del país: democràcia i llei, 
desenvolupament econòmic,. Medi ambient, diversitat, pau i seguretat. Les beques cobreixen el 
viatge, 1200 dòlars canadencs mensuals per manutenció, 300 dòlars quan s’envii la memòria 
d’activitats, i altres petites dotacions que puguin ser necessàries. 

Data límit: 31 d’Octubre
Més Informació: http://goo.gl/NZrmcz

Pràctiques Laborals
Pràctiques a Trivago, Alemanya
Trivago recerca analista de màrqueting per a pràctiques remunerades de 6 mesos amb possibilitat 
posterior d'incorporació a l'empresa. Es realitzarà l'anàlisi del mercat espanyol i Llatinoamericà. 
Es busca a estudiant o nou titulat, amb coneixements sobre Performance Marquèting. nivell de 
castellà nadiu, competències analítiques i matemàtiques, creatiu, motivació i orientació als 
resultats. 

Termini: Sense especificar
Més informació: http://goo.gl/nE30kv

http://goo.gl/nE30kv
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Pràctiques al Consell d’Europa
El centre nord-sud del consell d'Europa ofereix practiques no remunerades de 3 a 5 mesos. Els 
becats col·laboren amb d'investigació, preparació de les activitats i elaboració d'informes i actes. 
Les practiques les poden realitzar persones amb nacionalitat d'un dels estats membres del C.E o 
països del Surt cooperants, amb titulació universitària o amb 6 semestres complerts. Es requereix 
bon nivell d'angles o francès.

Termini: 31 d’Octubre
Més informació: http://goo.gl/ycDQr8

Pràctiques al Consell Europeu
El Parlament Europeu ofereix pràctiques al seu Secretariat per a ciutadans d'un país membre de 
la Unió Europea o tindre del conveni, a partir de 18 anys, que tinguin coneixement d'una de les 
llengües oficials de la EU i que no hagin gaudint d'una beca d'un organisme Europeu amb 
anterioritat. Les pràctiques remunerades estan dintre de Robert Shcuman de periodisme, amb 
experiència i feina publicada o una titulació de periodisme, o d'opció general. També ofereixen 
visites d'estudi d'un mes relacionades amb la integració Europea.

Data límit: 15 d’Octubre
Més informació: http://goo.gl/tjCnfX

Pràctiques al Banc Mundial
El Banc mundial ofereix pràctiques per a joves interessats en aprendre més sobre economia i els 
aspectes socials que afecten a les persones que viuen al món. El programa ofereix oportunitats 
per estudiar i treballar per ampliar la seva experiència.

Data límit: 30 d’Octubre
Més informació: http://goo.gl/tjCnfX

Ofertes de Feina

Fisioterapeutes Hospitals públics a França
Oferta per a fisioterapeutes titulats per treballar a Hospitals Públics de diferents zones de 
França- Sou de 1400 a 1900 (depenent de l'oferta) amb contracte temporal de prova amb 
possibilitat de contracte indefinit. S'ha de tenir un nivell mínim de B1 i estar col·legiat a França. 
L'empresa de intel·lecció ofereix aguda pels tràmits.

Data límit: Sense especificar
Més informació: http://goo.gl/BgCrKQ
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Fisioterapeutes clíniques privades a França
Oferta per a fisioterapeutes titulats per treballar a diferents zones de França per a clíniques 
privades fent visites a domicili. Sou a partir de 3500 i contracte indefinit. S'ha de tenir un nivell 
mínim de B2 i cotxe propi. els candidats han d'estar col·legiat a França, L'empresa de selecció 
ofereix aguda pels tràmits.

Data límit: Sense especificar
Més informació: http://goo.gl/xTdTSr

Coordinador curricular castellà o francès UK
Es busca coordinador curricular de llengües estrangeres per l'escola Holly Lodge. Busquen 
especialista de Castellà i/o francès per desenvolupar aquestes dues llengües en el currículum de 
l'escola. Esperen propostes i CV dels candidats.

Data límit: Sense especificar
Més Informació: http://goo.gl/HYllVI

Programador informàtic a França
El grup Isagri recerca programador informàtic per treballar amb Microsoft. Es proporciona un 
període de formació de dos mesos a l'empresa per conèixer aplicacions del sector vitivinícola. Els 
primers 18 a 24 mesos es treballarà a França, on s'agafarà experiència. després d'aquest període 
es traslladarà a València. Ofereixen Contracte indefinit, amb sou fixa i ajuda durant l'estada a 
França.

Data límit: Sense especificar
Més Informació: http://goo.gl/9Ur3Ed

Assistent de Màrqueting i de vendes a Àustria
L’empresa KTM a través de la Xarxa Eures cerca un assistent de màrqueting i un assistent de 
vendes. 
L’assistent de màrqueting ha d’estar especialitzat en fotografia, per treballar a la seva seu a la 
ciutat de Mattighofen. Es requereix titulació en l’àmbit del màrqueting, experiència en el camp 
d’un a tres anys, nivell bàsic d’alemany (A1) i bons coneixements d’anglès (B2) i espanyol. 
L'assistent de vendes ha de expert en l’àrea de negocis per cobrir una vacant a la seva seu a la 
ciutat de Mattighofen. El candidat ha de posseir una titulació en l’àmbit de l’administració i 
finances, tenir experiència laboral en el camp, i bon nivell d’anglès i  espanyol. L’alemany no és 
un requeriment, però es valorarà. 

Data límit: 15 d’Octubre
Més Informació:
Assistent de màrqueting : http://goo.gl/l0Plto

Assistent de vendes: http://goo.gl/3Yi9Dn

http://goo.gl/l0Plto
http://goo.gl/3Yi9Dn
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Personal de Sala a Hotel d’Alemanya
Empresa de selecció busca Personal de sala per amb experiència mínima de dos anys per a Hotel 
de 4 estrelles a Coburg, Alemanya. Demanen nivell d'Alemanya mínim B i nacionalitat Europea. 
Ofereixen contracte de prova i contracte indefinit a posterior. Ofereixen sou d'entre 1470 i 1650 
més propines amb dietes. S'ha d'enviar CV amb fotografia actual en Alemanya o Castellà. Es 
valora formació en hostaleria, i cartes de recomanació.

Data límit: Sense especificar
Més Informació: http://goo.gl/WJ7j1K

Atenció al client allotjament al Regne Unit
Empresa d'allotjament a Londres "London Accommodation 4u" que gestiona allotjament per a 
estudiants i viatgers a Londres cerca persona per realitzar mitja jornada. Busquen persona que 
parli castellà i anglès fluid, que pugui actualitzar la seva base de dades, coordinar les 
reparacions, control dels allotjaments i realitzar inspeccions als apartaments. Es requereix
persona amb qualitats comunicatives i interpersonals excel·lents, coneixements informàtics, 
flexibilitat i capacitat de treballar sota pressió. 

Data límit: Sense especificar
Més Informació: http://goo.gl/pmCug8

Electricistes i Soldadors a Alemanya
empresa alemanya busca electricistes, electrònics i soldadors amb experiència en electricitat 
industrial per començar a mitjans de Juliol amb un contracte indefinit. Demanen Titulació de 
grau mig (mínim), experiència laboral mínima de 2 anys i coneixement en  TIG i MAG (llauna / 
metall), nivell bàsic (A1) d'Alemany, i nacionalitat espanyola. Els interessats han d'enviar el CV en 
Alemany a la direcció de correu especificada.

Data límit: Sense especificar
Més Informació: http://goo.gl/K8m6Ko

Enginyers Automoció a Suècia
Eures organitza un procés de selecció d’Enginyers del sector d’automoció per treballar a Suècia a 
l’Empresa Företagsbeskrivning . Es busquen diferents perfils: consultors d’automoció per 
dissenyar amb Catia V5, enginyers per desenvolupar vehicles pesats, mecànics enginyers i 
Consultors de SW Test. El procés de selecció  es realitzarà a Espanya.

Data límit: 24 d’Octubre
Més Informació: http://goo.gl/Tz2XRk
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Maresmencs al món
Pilot d’avions a Canadà

L’Abel de la Cruz Lobo, de Cabrils, ens escriu des de Vancouver, British Columbia, Canadà on 
treballa i estudia.

Vaig arribar a Canadà el 8 de novembre de 2013. Amb la idea 
de continuar millorant l’anglès i continuar formant-me com 
a pilot d'avions, especialment hidro-avions.

Durant la meva estada a Vancouver he treballat a les pistes 
d'esquí de Cypress Mountain a uns 30 minuts del centre de 
Vancouver, a la construcció (un dels grans negocis a Canadà) 
i actualment a una parada de fruita al mercat turístic 
Granville Island (com la boqueria). 

Com ja tenia una llicencia de vol europea la convalidació la 
he pogut fer per mi mateix sense necessitat d'escola de vol. 
Treballar és necessari, tot i que em treu temps per estudiar, 
a Vancouver si no tens molts calers és una ciutat cara. 
L'aigua és gratuïta i la llum és raonablement barata. El 70% 
de l'energia a Canada prové de l'energia hidro-elèctrica, i té 
una gran reserva d’aigua.

Abans de marxar vaig obtenir el vista de Working Holiday 
Visa, que vindria a ser “vacances treballant”. És un visat 
d'un any de durada que et permet treballar a temps complert. La convocatòria surt cada any cap 
al febrer (mai avisen).

Cal demostrar que disposes d'assegurança mèdica per a la durada del visat i et poden limitar el 
visat al temps que estiguis assegurat. Aquí la sanitat és molt cara i una visita al metge pot costar 
uns 400 CAD (Canadian Dollars). També has demostrar que tens uns diners mínims per garantir 
que podràs viure un mínim temps sense treballar (realment el que demanen no és molt, et pot 
durar uns 2 mesos).

Els lloguers aquí son molt cars, gairebé tothom comparteix pis. Fins i tot famílies amb casa 
particular lloguen la planta baixa de la casa!!! (els famosos basements). Com més al centre, més 
car. Jo visc a una zona molt bona a prop del centre en un pis compartit i visc al saló ( sí sí a un 
living room = zero intimitat) i pago 375 CAD al mes, Internet i electricitat a part. 

Un cop arribes i actives el visat, és important fer-te el número de la seguretat social per poder 
signar un contracte laboral. Això es fa a les oficines de Service Canada on, a més, ajuden als 
“nous arribats” ( pots imprimir 15 pàgines gratuïtes al dia). Després hi ha els Community Centres
que tenen cursos d'anglès gratuïts amb un nivell molt bàsic. Amb un nivell baix d’anglès pots 
trobar alguna feina, com per exemple de renta plats, ja que no has de parlar amb el client. Si 
saps anglès i tens experiència de cara al públic (customer Service) no hauries de tenir problemes 
per trobar una feineta per començar. El salari mínim son 10.25 CAD/hora i és una misèria.
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A Canadà si treballes un any a temps complert en una de les professions que es consideren 
qualificades modalitats 0,A i B al NOC ( http://www.esdc.gc.ca/eng/jobs/lmi/noc/index.shtml ) 
pots demanar la residència permanent. Així que si vens amb Working Holiday Visa i treballes en 
una feina qualificada o et fan una oferta de treball furant aquest any, l’any següent ja pots 
demanar la Young Professional Visa, juntament amb un carta de l’empresa, que serveix per un 
any més.

Si una empresa et vol, t’ha de”sponzoritzar”. primer ha de fer un anunci durant 15 dies i que no 
es presenti ningú amb el perfil (cosa fàcil si posa que ha de parlar Castellà i Català). El govern de 
Canadà fa una investigació per veure si hi ha algun canadenc que pugui fer la feina. Si tens una 
qualificació alta i un títol homologat pel NOC, emancipar-te a Canadà pot ser fàcil... Si no tens 
una alta qualificació pots provar a zones de Canadà on els Canadencs no volen anar (on hi ha 
condicions meteorològiques més dures, com a Alberta) i busquen gent per a la construcció,  
fusters, fontaners, electricistes, enginyers, camioners etc.

No recomano a la gent a marxar a Canadà nomes per feina, s’ha de desitjar com a experiència. A 
qui vulgui treballar perquè ho necessita, és millor buscar a Europa, on no és necessari el visat de 
feina.

.

Es un país increïblement  bonic. Ple de 
llacs, muntanyes, animals, colors. A 
Vancouver ho tens tot (fins l’any passat era 
la ciutat amb millor qualitat de vida del 
món). Actuacions d’art al carrer, festivals 
de música, ciència oberta, tres estacions 
d’esquí a 30 minuts. A una hora i mitja 
Whistler amb unes de les millors pistes 
d’esquí del món. Les Rockie Mountains etc.. 

Per a mi tot és positiu, estic avançant en 
els meus objectius, tant personals com 
professionals. Ara al Novembre torno a 
Carbils, per començar altres projectes. 

Webs d’interès:

Pàgina web de Canadà associada a Espanya (Visats Working Holiday):
http://www.canadainternational.gc.ca/spain-
espagne/experience_canada_experience/working_holiday-vacances_travail.aspx

A Facebook hi han grups que la gent pregunta coses i s’ajuden: catalans a Vancouver, españoles 
en Vancouver, comunidad latina en Vancouver i internationals in Vancouver

Estàs o vas estar a l’estranger i vols explicar-nos la teva experiència?
Contacta amb nosaltres!! mobilitatjove@ccmaresme.cat

Estic aprenent a volar hidroavions a Canadà.

http://www.esdc.gc.ca/eng/jobs/lmi/noc/index.shtml
http://www.canadainternational.gc.ca/spain-espagne/experience_canada_experience/working_holiday-vacances_travail.aspx
http://www.canadainternational.gc.ca/spain-espagne/experience_canada_experience/working_holiday-vacances_travail.aspx
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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.

http://goo.gl/yKb0jU

