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Notícies	  
	  

Concurs	  d’Interrail	  de	  la	  fundació	  Schwarzkopf	  
La	  fundació	  Schwarzkopf,	  juntament	  amb	  la	  Deuthseche	  Bahn,	  convoquen	  el	  concurs	  Interrail-‐Global	  Passes	  
per	  donar	   l’oportunitat	  a	   joves	  Europeus	  de	  17	  a	  25	  anys	  a	  viatjar	   i	  descobrir	   les	  possibilitats	  de	  mobilitat	  
afins	  amb	  el	  medi	  ambient.	  Per	  poder	  participar	  s’ha	  d’enviar	  una	  inscripció	  amb	  el	  recorregut	  que	  es	  vol	  fer,	  
a	  quins	  dels	  30	  possible	  països	  es	  vol	  anar,	   i	  com	  es	  vol	  adreçar	  l’estudi	  del	  tema	  proposat:	   la	  mobilitat	  en	  
tren	   a	   Europa	   respectant	   el	   medi	   ambient.	   Els	   seleccionats	   obtindran	   un	   Interrail	   global	   valorat	   en	   450	  
euros.	  A	  més,	  un	  cop	  realitzar	  el	  viatge	  s’haurà	  de	  presentar	  un	  informe	  de	  deu	  pàgines	  que	  serà	  publicat.	  	  
	  
Data	  límit:	  1	  de	  Setembre	  	  
Més	  informació:	  http://goo.gl/B9z3Gv	  
	  

Concurs	  de	  vídeo	  	  
La	  representació	  de	  la	  comissió	  Europea	  a	  Luxemburg,	  en	  col·∙laboració	  amb	  altres	  entitats,	  promou	  el	  
concurs	  de	  vídeo	  “Shining	  stars	  of	  europe”.	  Els	  participants	  de	  13	  a	  30	  anys,	  realitzaran	  un	  vídeo	  de	  duració	  
màxima	  150	  segons,	  explicant	  propostes	  de	  col·∙laboració	  en	  el	  desenvolupament	  a	  Europa.	  	  Es	  tindran	  en	  
compte	  diferents	  criteris,	  com	  la	  col·∙laboració	  entre	  diferents	  socis,	  la	  proposta	  de	  millor,	  la	  qualitat	  de	  la	  
idea,	  creativitat,	  entre	  d’altres.	  Les	  3	  millors	  creacions	  obtindran	  un	  premi	  de	  1000	  euros	  i	  un	  viatge	  a	  
l’entrega	  de	  premis	  el	  9	  de	  Desembre	  a	  Luxemburg.	  
	  
Data	  límit:	  30	  de	  Setembre	  
Més	  informació:	  http://goo.gl/BD0zOh	  

	  

Estudi	  	  d’Eurostat	  “Ser	  Joves	  a	  Europa”	  
L'Eurostat	  és	  l'oficina	  estadística	  de	  la	  Comissió	  Europea	  i	  acaba	  de	  publicar	  un	  apartat	  de	  la	  seva	  web,	  
“Being	  Young	  in	  Europe	  Today”,	  que	  conté	  una	  gran	  quantitat	  de	  dades	  i	  xifres	  actualitzades	  sobre	  els	  joves	  
dels	  Estats	  membres	  de	  la	  Unió	  Europea.	  Es	  divideix	  en	  7	  capítols	  que	  abasten	  la	  població,	  la	  família	  i	  la	  
societat,	  la	  salut,	  l'educació,	  l'accés	  i	  la	  participació	  en	  el	  mercat	  laboral,	  les	  condicions	  de	  vida	  i	  el	  món	  
digital.	  A	  més	  de	  la	  publicació,	  es	  presenta	  una	  infografia	  interactiva	  sobre	  els	  joves	  europeus	  en	  el	  lloc	  web	  
d'Eurostat.	  
	  
Quants	  joves	  viuen	  a	  la	  Unió	  Europea?	  Com	  ha	  estat	  l'evolució	  de	  la	  seva	  participació	  en	  la	  població	  i	  com	  
s'espera	  que	  canviï	  en	  el	  futur?	  Com	  fan	  els	  joves	  la	  transició	  de	  l'escola	  al	  treball?	  Com	  es	  veuen	  afectats	  
per	  la	  informació	  i	  les	  tecnologies	  de	  la	  comunicació	  en	  la	  seva	  vida	  quotidiana?	  	  
	  
Més	  informació:	  http://goo.gl/iOqHEg	  

	  

Concurs	  de	  fotografia	  “Europe	  today”	  
La	  comissió	  Europea	  realitza	  el	  concurs	  de	  fotografia	  a	  través	  de	  Facebook.	  Les	  fotografies	  participants	  han	  
de	  mostrar	  un	  projecte	  subvencionat	  per	  algun	  programa	  de	  la	  Unió	  Europea	  amb	  algun	  rètol	  o	  placa	  
informativa	  que	  mostri	  la	  informació	  de	  la	  subvenció	  i	  la	  bandera	  Europea.	  Els	  guanyadors	  obtindran	  un	  
viatge	  a	  Brussel·∙les	  pera	  dues	  persones	  a	  l’Octubre	  de	  2015.	  
	  
Més	  informació:	  https://goo.gl/G1Hwvw	  
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Intercanvis	  Juvenils	  i	  	  
Formacions	  Internacionals	  

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

Intercanvi	  Juvenil	  de	  Ruta	  a	  Dinamarca	  
L’associació	  Catalunya	  Voluntària	  busca	  participants	  per	  a	  l’intercanvi	  juvenil	  “European	  Vagabond”que	  es	  
realitzarà	  a	  Dinamarca	  del	  Intercanvi	  juvenil	  del	  30	  de	  juliol	  al	  19	  d’agost	  de	  2015	  a	  la	  regió	  d’Aalborg,	  
Dinamarca.	  El	  projecte	  té	  com	  a	  objectiu	  potenciar	  la	  identitat	  europea	  entre	  els	  joves,	  sent	  explorada	  
durant	  20	  dies	  de	  ruta,	  a	  l’estil	  dels	  rodamóns,	  pel	  nord	  de	  Dinamarca.	  Els	  participants	  aniran	  en	  grups	  I	  
hauran	  de	  prendre	  les	  seves	  pròpies	  decisions.	  
	  
Data	  límit:	  	  Fins	  a	  cobrir	  places	  
Més	  informació:	  http://goo.gl/QlKVeF	  

Intercanvi	  sobre	  medi	  rural	  a	  Eslovènia	  
L’associació	  Mundus	  busca	  participants	  per	  participar	  a	  l’intercanvi	  juvenil	  “Life	  as	  it	  used	  to	  be”	  que	  es	  
realitzarà	  a	  Krsko,	  Eslovènia,	  del	  3	  al	  12	  d’Agost.	  Es	  realitzaran	  tallers	  i	  dinàmiques	  voltant	  el	  medi	  ambient	  i	  
la	  vida	  a	  l’entorn	  rural,	  intercanviant	  bones	  pràctiques	  i	  propostes	  de	  millora.	  També	  es	  realitzaran	  activitats	  
de	  lleure.	  
	  
Data	  límit:	  Fins	  a	  cobrir	  places	  
Més	  Informació:	  http://goo.gl/3XOYBJ	  
	  

Intercanvi	  Juvenil	  sobre	  emprenedoria	  a	  Polònia	  
L’associació	  Mundus	  busca	  participants	  per	  participar	  a	  l’intercanvi	  juvenil	  “Take	  the	  iniciative”	  que	  es	  
realitzarà	  a	  Czestochowa,	  Polònia,	  del	  17	  al	  27	  d’Agost.	  Els	  participants	  realitzaran	  tallers,	  conferències	  i	  
activitats	  al	  voltant	  de	  l’emprenedoria	  i	  lideratge.	  Coneixeran	  professionals	  que	  els	  explicaran	  les	  claus	  
d’èxit.	  	  
	  
Data	  límit:	  Fins	  a	  cobrir	  places	  
Més	  Informació:	  http://goo.gl/oVO5cf	  
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Intercanvi	  sobre	  medi	  ambient	  a	  Romania	  
L’associació	  Mundus	  busca	  participants	  per	  participar	  a	  l’intercanvi	  juvenil	  “Environment	  and	  inclusion	  
through	  Junior	  Ranger	  camp”	  que	  es	  realitzarà	  a	  Bacau,	  Romania,	  del	  17	  al	  29	  de	  Setembre.	  L’intercanvi	  
pretén	  obrir	  un	  diàleg	  sobre	  el	  desenvolupament	  sostenible,	  la	  recerca	  d’eines	  de	  promoció	  i	  conscienciació,	  
promoure	  un	  estil	  de	  vida	  saludable	  i	  “green”,	  la	  biodiversitat	  i	  la	  interculturalitat.	  
	  
Data	  límit:	  Fins	  a	  cobrir	  places	  
Més	  Informació:	  http://goo.gl/6mKuZC	  

Formació	  sobre	  gènere	  a	  Alemanya	  
L’SCI	  busca	  participants	  pe	  a	  la	  formació	  Intenracional	  que	  es	  durà	  a	  terme	  de	  l’1	  a	  l’11	  d’Agost	  a	  Berlin,	  
Alemanya.	  L’objectiu	  del	  projecte	  és	  intercanviar	  idees,	  mètodes	  i	  experiències	  sobre	  gènere	  i	  sexualitat	  
entre	  voluntaris	  i	  treballadors	  juvenils	  així	  com	  educar,	  formar	  i	  empoderar	  els	  i	  les	  participants,	  fent	  un	  
vincle	  entre	  els	  conceptes	  de	  gènere	  i	  sexualitat	  i	  les	  realitats	  de	  violència	  i	  desigualtat.	  Podem	  participar	  
majors	  de	  18	  anys	  que	  vulguin	  involucrar-‐se	  en	  futures	  accions	  multiplicadores.	  L’idioma	  de	  la	  formació	  és	  
l’anglès.	  
	  
Data	  límit:	  Fins	  a	  cobrir	  places	  
Més	  Informació:	  http://goo.gl/UVbV9n	  
	  

Camps	  de	  Treball	  Internacionals	  
	  
Els	  de	  treball	  internacionals:	  són	  una	  experiència	  on	  els	  voluntaris	  es	  responsabilitzen	  de	  realitzar	  una	  feina	  
de	   suport	  en	   l’àmbit	   social,	  mediambiental,	   cultural,	   educatiu,	   ...	   S’organitzen	  grups	  de	   joves	  de	  diferents	  
procedències	  per	  afavorir	   l’intercanvi	  cultural,	   i	  s’hi	  pot	  practicar	  un	   idioma	  estranger.	  Duren	  unes	  poques	  
setmanes.	  L’edat	  mínima	  són	  18	  anys	  però	  quan	  es	  tracta	  de	  països	  del	  Sud	  global	  normalment	  són	  20	  o	  21.	  
Cal	  pagar	  tots	  els	  costos	  de	  viatge	  i	  assegurança	  i	  una	  quota	  per	  a	  l’organització	  catalana	  (100-‐150€)	  o	  si	  ets	  
menor,	  amb	  l’entitat	  madrilenya	  De	  Amiticitia	  (els	  menors	  paguen	  200	  Euros).	  En	  alguns	  casos	  l’organització	  
local	   requereix	   una	   altra	   quota	   per	   participar	   al	   camp.	   Les	   despeses	   d’allotjament	   i	   manutenció	   queden	  
cobertes,	  així	  com	  els	  processos	  obligatoris	  de	  formació	  prèvia	  i	  d’avaluació	  posterior.	  
	  
Els	  camps	  de	  treball	  van	  sortint,	  i	  les	  places	  es	  van	  exhaurint	  força	  ràpid.	  Si	  vols	  marxar	  aquest	  estiu,	  no	  
t’adormis!	  
	  
Entitats	  coordinadores	  a	  Catalunya:	  http://www.sci-‐cat.org/	  	  http://www.cocat.org/	  

	  
Camp	  de	  treball	  de	  reconstrucció	  i	  amb	  nens	  a	  Hongria	  
El	  SCI	  ofereix	  aquesta	  oportunitat	  per	  participar	  en	  el	  camp	  de	  treball	  del	  18	  al	  31	  de	  Juliol	  a	  Badacsony,	  
Hongria.	  Els	  voluntaris	  ajudaran	  a	  renovar	  el	  jardí	  d’infants	  i	  les	  seves	  rodalies,	  el	  jardí,	  les	  instal·∙lacions.	  Els	  
voluntaris	  també	  conviuran	  amb	  els	  infants	  que	  assisteixen	  al	  centre	  i	  realitzaran	  activitats	  amb	  ells,	  jocs,	  
danses.	  Durant	  el	  temps	  lliure	  s’organitzaran	  nits	  interculturals	  i	  també	  s’anirà	  a	  la	  platja	  de	  llaca	  Balaton.	  Els	  
voluntaris	  dormirà	  n	  a	  una	  sala	  de	  l’escola	  en	  matalassos	  i	  menjaran	  en	  diferents	  restaurant,	  tot	  i	  que	  alguns	  
dies	  cuinaran	  menjars	  dels	  seus	  països.	  
	  
Data	  límit:	  Fins	  a	  cobrir	  les	  places	  	  
Més	  Informació:	  http://goo.gl/2L1wfx	  
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Camp	  de	  treball	  de	  reconstrucció	  a	  Itàlia	  
El	  SCI	  ofereix	  aquesta	  oportunitat	  per	  participar	  en	  el	  camp	  de	  treball	  de	  l’21	  de	  Juliol	  al	  6	  d’Agost	  	  a	  
Bolonya,	  Itàlia.	  Els	  voluntaris	  realitzaran	  tasques	  de	  construcció	  i	  renovació	  de	  l’espai	  “Làbas”	  un	  centre	  que	  
acull	  diferents	  entitats	  i	  col·∙lectius,	  en	  al	  qual	  s’allotjarà	  la	  seu	  del	  SCI-‐Itàlia.	  Els	  voluntaris	  realitzaran	  tasques	  
de	  renovació	  de	  l’entorn	  i	  	  els	  interiors,	  així	  com	  decoració	  i	  projectes	  artístics.	  Els	  voluntaris	  dormiran	  en	  
habitacions	  de	  l’edifici.	  
	  
Data	  límit:	  Fins	  a	  cobrir	  les	  places	  	  
Més	  Informació:	  http://goo.gl/XvP9Sm	  
 
	  
	  

Camp	  de	  treball	  a	  festival	  al	  Sèrbia	  
COCAT	  ofereix	  aquesta	  oportunitat	  per	  participar	  en	  el	  camp	  de	  treball	  	  del	  26	  de	  Juliol	  al	  5	  d’Agost	  a	  
Prijepolje,	  Sèrbia.	  El	  camp	  de	  treball	  es	  realitza	  en	  el	  festival	  que	  acull	  uns	  500	  joves,	  i	  els	  voluntaris	  ajudaran	  
amb	  la	  coordinació	  i	  organització,	  realitzant	  tasques	  tècniques	  com	  el	  so,	  llums,	  escenari.	  També	  realitzaran	  
tallers	  artístics	  per	  als	  assistents.	  Els	  voluntaris	  dormiran	  en	  tendes	  de	  campanya,	  i	  preparen	  els	  àpats	  ells	  
mateixos.	  
	  
Data	  límit:	  Fins	  a	  cobrir	  les	  places	  	  
Més	  Informació:	  http://goo.gl/r2ukqy	  
	  
	  

Camp	  d’apicultura	  a	  la	  República	  Txeca	  
La	  COCAT	  ofereix	  aquesta	  oportunitat	  per	  participar	  en	  el	  camp	  de	  treball	  de	  l’1	  al	  16	  d’Agost	  a	  Chlebovice,	  a	  
la	  República	  Txeca.	  Els	  voluntaris	  participaran	  en	  tasques	  de	  renovació	  del	  Museu	  I	  centre	  educatiu	  de	  
l’apicultura	  l’associació	  d’apicultors.	  Es	  realitzaran	  tasques	  d	  manteniment	  I	  reparació	  tan	  a	  l’edifici	  com	  a	  
l’exterior.	  Els	  voluntaris	  podran	  també	  participar	  en	  tallers	  de	  productes	  d’abelles.	  També	  es	  realitzaran	  
excursions	  a	  les	  rodalies,	  nits	  interculturals	  i	  alter	  activitats	  d	  lleure.	  Els	  voluntaris	  dormiran	  en	  una	  habitació	  
amb	  matalassos.	  
	  
Data	  límit:	  Fins	  a	  cobrir	  les	  places	  	  
Més	  Informació: http://goo.gl/nJI4zP	  
	  
	  
	  

Camp	  de	  treball	  per	  a	  Menors	  a	  França	  
De	  Amicitia	  ofereix	  ofereix	  aquesta	  oportunitat	  per	  participar	  en	  el	  camp	  de	  treball,	  per	  a	  joves	  de	  15	  a	  17	  a	  
Clemond-‐Ferrand,	  França	  del	  23	  de	  Juliol	  al	  6	  d’Agost.	  Els	  voluntaris	  ajudaran	  a	  la	  construcció	  d’un	  jardí	  
sensorial	  al	  centre	  de	  lleure	  “L’arbre	  aux	  Enfants”	  convivint	  amb	  els	  infants	  que	  fan	  servir	  el	  centre.	  Els	  
voluntaris	  realitzaran	  diferents	  tallers	  sensorials	  al	  jardí,	  construiran	  camins,	  etc.	  Els	  voluntaris	  s’allotjaran	  
en	  tendes	  de	  campanya	  de	  dues	  persones,	  separades	  per	  sexes,	  i	  cuinaran	  de	  forma	  col·∙lectiva,	  a	  més	  
conviuran	  amb	  un	  altre	  camp	  de	  treball	  de	  menors.	  
	  
Data	  límit:	  Fins	  a	  cobrir	  les	  places	  	  
Més	  Informació:	  http://goo.gl/rO1fVW	  
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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.	  
	  

	  

	  
Diferents	   voluntariat	   amb	   nens	   o	   persones	   discapacitades	   a	  
Itàlia	  
L’associació	  coordinador	  de	  projectes	  de	  voluntariat	  Lace	  Nero	  busca	  voluntaris	  per	  participar	  en	  diferents	  
projectes	  	  de	  9	  mesos,	  començant	  al	  Febrer	  de	  2015,	  a	  Itàlia.	  
	  
Cooperativa	  Agora	   als	   centres	  no	   residencial	  per	   a	  persones	  persones	  discapacitades	  a	  Bazzolo	   i	   Catell	   di	  
Marcaria,	  col·∙laborant	  amb	  els	  professionals	  en	  les	  activitats	  dels	  centres.	  
Més	  Informació:	  http://goo.gl/zFRPNQ	  
	  
Cooperativa	  Bucaneve	  al	  centre	  residencial	  per	  a	  persones	  discapacitades	  a	  Castel	  Goffredo,	  els	  voluntaris	  
col·∙laboraran	  amb	  els	  professionals	  realitzant	  activitats	  i	  tallers	  artístics,	  sensorials,	  etc.	  També	  aniran	  a	  les	  
sortides	  i	  excursions	  que	  el	  centre	  realitza.	  
Més	  Informació:	  http://goo.gl/3e1g4q	  
	  
Casa	  de	  la	  Rosa,	  centre	  de	  dones	  amb	  situacions	  complicades	  (maltractament,	  sense	  sostre,	  sense	  feina,	  etc)	  
que	  tenen	  fills.	  Els	  voluntaris	  realitzaran	  bàsicament	  activitats	  amb	  els	  infants.	  
Més	  Informació:	  http://goo.gl/XOG9fy	  
	  
Centre	  d’infants	  a	  Mantova,	  on	  els	  voluntaris	  realitzaran	  activitats	  amb	  infants	  de	  6	  a	  12	  anys.	  
Més	  Informació:	  http://goo.gl/lx1bhZ	  
	  
Data	  límit:	  28	  d’agost	  
	  

	  
	  

Voluntariat	  a	  Portugal	  
L’associació	   Mundus	   busca	   voluntaris	   per	   al	   projecte	   “EVS-‐una	   clave	   para	   una	   Europa	   Inclusiva”	   que	   es	  
realitzarà	  a	   l’associació	  “Casa	  do	  Parque”	  a	  Outurela,	  Potugal	  amb	  una	  duració	  de	  12	  mesos	  a	  partir	  de	  l’1	  
d’Octubre	  de	  2015.	  La	  “Casa	  do	  Parque”	  és	  una	   llar	  d’acollida	  amb	  14	   infants	  de	  0	  a	  12	  anys,	  víctimes	  de	  
maltractament	   per	   les	   seves	   famílies,	   i	   que	   pretén	   protegir	   als	   infants	   aportant	   unes	   condicions	   de	   vida	  
adequades.	   Els	   voluntaris	   participaran	   en	   els	   taques	   diàries	   dels	   nens	   al	   centre,	   	   les	   activitats	   de	   lleure,	  
activitats	   fora	   del	   centre,	   ajudar	   als	   nens	   a	   estudiar,	   realitzar	   talles	   amb	   ells,	   i	   proposar	   activitats	   per	  
realitzar	  els	  caps	  de	  setmana	  i	  les	  vacances. 
 
Data	  límit	  :	  Fin	  a	  cobrir	  places	  
Més	  Informació:	  http://goo.gl/kkctsm	  
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Voluntariat	  a	  Polònia	  
La	  Fundació	  Catalunya	  Voluntària	  busca	  una	  persona	  voluntària	  per	  un	  projecte	  de	  12	  mesos	  a	  partir	  de	  l’1	  
d’Agost	  Bytów,	  Polònia.	  El	  voluntari	  realitzarà	  activitats	  de	  promoció	  turística	  al	  municipi,	  donarà	  informació	  
als	  visitants	  del	  Castell,	  així	  com	  ajudarà	  a	  les	  vistes	  guiades,	  esdeveniments	  en	  bicicleta,	  concursos,	  etc.	  
També	  participarà	  en	   l’activació	  de	   les	  xarxes	   socials,	   i	   	   creació	  de	  contactes	   internacionals.	  A	  més	   també	  
participaran	   el	   punt	   d’informació	   local	   d’Eurodesk,	   aportant	   preguntes	   del	   país	   i	   dels	   usuaris	   estrangers,	  
realitzarà	  reunions	  amb	  joves	  per	  promoure	  oportunitats	  a	  la	  Unió	  Europea	  i	  el	  programa	  Erasmus+	  
	  
Data	  límit:	  Fins	  a	  cobrir	  les	  places	  
Més	  Informació:	  http://goo.gl/MoxI3W	  
 
 

	  

Voluntariat	  a	  França	  
La	  Fundació	  Catalunya	  Voluntària	  busca	  una	  persona	  voluntària	  per	  un	  projecte	  de	  12	  mesos	  a	  partir	  de	  l’1	  
de	  Setembre	  a	  Tolouse,	  França.	  El	  voluntari	  participarà	  al	  projecte	  de	  l’entitat	  	  Acaralnt	  de	  cinema	  dedicat	  a	  
pel·∙lícules	   llatinoamericanes.	   L0entiata	   realitza	   el	   festival	   internacional	   Cinelatio,	   co-‐organitzat	   pel	   festival	  
de	   cinema	   de	   San	   Sebastià.	   El	   voluntari	   col·∙laborarà	   en	   les	   activitats	   de	   preparació,	   implementació	   i	  
seguiment	  del	  festival,	  la	  coordinació	  i	  logística	  de	  participants	  i	  convidats,	  actualització	  de	  base	  de	  dades	  de	  
professionals,	  	  comunicació	  i	  gestió	  de	  xarxes	  socials.	  
	  
Data	  límit:	  Fins	  a	  cobrir	  les	  places	  
Més	  Informació:	  http://goo.gl/aAOLwU	  
 
	  

Beques	  d’estudi	  
	  

Beques	  per	  estudiants	  a	  Mèxic	  
El	  Govern	  de	  Mèxic	  convoca	  beques	  per	  estudiants	  que	  hagin	  estat	  acceptats	  per	  a	  realitzar	  una	  mobilitat	  
acadèmica	   en	   alguna	   universitat	   mexicana,	   durant	   el	   proper	   curs	   2015-‐2016.	   L’ajuda	   pot	   ser	   atorgada	   a	  
estudis	  de	  grau,	  postgrau,	  màster	  o	  doctorat,	  i	  la	  durada	  de	  l’ajuda	  dependrà	  del	  programa	  d’estudis.	  
	  
Data	  límit:	  31	  d’Agost	  
Més	  Informació:	  http://goo.gl/GD7PzM	  
	  
	  

	  
Residències	  artístiques	  
La	  European	  Network	  for	  Contemporany	  Audiovisul	  Craton	  ofereix	  5	  residències	  artístiques	  o	  de	  producció.	  
Busquen	  projectes	  artístics	  creatius	  i	  innovadors	  i	  treballs	  d’investigació	  en	  els	  camps	  del	  so,	  visuals,	  música,	  
arts	  escèniques	  i	  cultura	  digital.	  Les	  residències	  es	  poden	  fer	  a	  Gijón,	  Quebec,	  Berlín,	  Motepellier	  o	  Nantes	  
en	   diferents	   moments	   de	   l’any.	   La	   dotació	   de	   la	   beca	   és	   de	   2000	   a	   4000	   en	   funció	   de	   les	   disciplines	  
artístiques.	  
	  
Data	  límit:	  12	  d’Agost	  
Més	  Informació:	  http://goo.gl/ybDehQ	  
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Beques	  d’estudis	  a	  Macedònia	  
El	  ministeri	  d’educació	   i	  ciència	  de	  la	  República	  de	  Macedònia	  convoca	  una	  beca	  anual	  pel	  curs	  2015-‐2016	  
per	   a	   cursar	   estudis	   en	   anglès	   en	   un	   centre	   universitari	   del	   país.	   La	   beca	   concedeix	   l’allotjament,	   la	  
manutenció,	  l’obtenció	  de	  visats	  i	  82	  €	  mensuals.	  Es	  requereix	  ser	  menor	  de	  22	  anys.	  	  
	  
Data	  límit:	  31	  de	  Juliol	  
Més	  Informació:	  http://goo.gl/34A2xH	  
	  

Pràctiques	  Laborals	  
	  

Pràctiques	  a	  EF	  a	  Oxford	  
L’empresa	  l	  EF	  International	  busca	  a	  una	  persona	  per	  realitzar	  pràctiques	  a	  l’oficina	  d’Oxford,	  al	  Regne	  Unit.	  	  
EF	  és	  una	  agència	  que	  ofereix	  cursos	  a	  tot	  el	  món	  oferint	   la	  possibilitat	  a	  nou-‐titulats	   i	  estudien	  a	  fer	  unes	  
pràctiques	  a	   temps	  complert	  amb	  allotjament	  en	  un	  campus	  d’estudiants,	  menjar	  de	  dilluns	  a	  divendres	   i	  
transport	   local.	   El	   treball	   consisteix	   en	   tasques	   administratives	   generals,	   canvis	   de	   cursos	   dels	   estudiants,	  
registre	  dels	  i	  les	  usuàries,	  atenció	  al	  client,	  entre	  d’altres.	  Busquen	  a	  una	  persona	  amb	  bon	  nivell	  d’anglès,	  
competències	  comunicatives,	  flexible,	  energètica,	  organitzada,	  creativa,	  orientada	  al	  client	  i	  amb	  experiència	  
multi-‐culturals.	  
	  
	  

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

	  
	  

Pràctiques	  a	  	  festival	  a	  França	  
El	  programa	  Eurodissea	  ofereix	  la	  possibilitat	  de	  realitzar	  pràctiques	  laborals	  a	  joves	  de	  18	  a	  30	  anys	  a	  l’atur.	  	  	  
Les	  practiques	  es	   realitzaran	  en	  el	  marc	  del	   festival	   “Vice	  et	  Versa”,	  amb	   l’objectiu	  de	   facilitar	   l’accés	  a	   la	  
cultura	   a	   persones	   discapacitades.	   La	   persona	   seleccionada	   ajudarà	   a	   en	   l’organització,	   coordinació	   i	  
relacions	  públiques	  del	  festiva,	  realitzant	  una	  campanya	  de	  crowdfunding	  per	  finançar	  el	  festival,	  estratègia	  
de	   comunicació,	   promoció,	   medició	   cultural,	   logística	   i	   coordinació	   durant	   el	   festival	   i	   avaluació	   final	  
d’aquest.	  Es	  requereix	  una	  persona	  amb	  estudis	  universitaris	  	  en	  el	  sector	  cultural,	  i	  coneixement	  de	  francès	  
amb	  un	  nivell	  mínim	  de	  B2.	  
	  
Data	  límit:	  30	  Octubre	  
Més	  informació:	  http://goo.gl/n7ybKz	  
 
	  

	  

Pràctiques	  d’estètica	  a	  Itàlia	  
El	  programa	  Eurodissea	  ofereix	  la	  possibilitat	  de	  realitzar	  pràctiques	  laborals	  a	  joves	  de	  18	  a	  30	  anys	  a	  l’atur.	  	  	  
Les	   pràctiques	   es	   realitzen	   en	   un	   centre	   d’estètica,	   realitzant	   tasques	   d’acollida	   als	   clients,	   aplicació	   de	  
tractaments,	  cosmètics,	  depilació,	  pedicura,	  manicura,	  etc.	  S’ha	  de	  tenir	  experiència	  en	  l’àmbit	  de	  l’estètica	  
cordialitat,	  autonomia	  i	  coneixements	  d’italià	  o	  francès.	  
	  
Data	  límit:	  Sense	  especificar	  
Més	  Informació:	  http://goo.gl/360gRd	  
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Pràctiques	  el	  Centre	  Europeu	  de	  Llengües	  Modernes	  
Pràctiques	  el	  Centre	  Europeu	  de	  Llengües	  Modernes	  (ECML)	  a	  Graz,	  Àustria	  per	  a	  joves	  majors	  de	  18.	  El	  
ECML	  s’encarrega	  de	  promoure	  la	  innovació	  en	  l’ensenyament	  de	  llengües	  modernes.	  Les	  practiques	  es	  
poden	  realitzar	  en	  4	  especialitats	  diferents:	  Pàgina	  web	  ,	  logística	  del	  programa,	  documentació	  i	  
administració	  i	  finances.	  Els	  candidats	  han	  de	  parlar	  anglès	  i	  francès	  i	  és	  valora	  el	  coneixement	  de	  l’Alemany.	  
La	  beca	  té	  una	  duració	  de	  sis	  mesos	  i	  una	  dotació	  d’uns	  700	  euros	  	  mensuals.	  
	  
Data	  límit:	  31	  d’Agost	  
Més	  informació:	  http://goo.gl/01cmFg	  
	  
	  
	  

Pràctiques	  al	  Ombudsman,	  defensor	  del	  poble	  Europeu	  
Pràctiques	  al	  Ombudsman,	  el	  defensor	  del	  poble	  Europeu,	  de	  4	  mesos	  de	  duració	  amb	  possibilitat	  
d’expendre-‐ho	  a	  12	  mesos.	  Els	  candidats	  han	  d’estar	  titulats	  en	  dret	  i	  tenir	  experiència	  professional	  i	  parlar	  
al	  menys	  dos	  de	  les	  llengües	  oficials	  de	  la	  unió	  Europea,	  i	  coneixement	  de	  Francès	  i	  Anglès,.	  
	  

Data	  límit:	  31	  d’agost	  
Més	  Informació:	  http://goo.gl/pObebj	  
 

Ofertes	  de	  Feina	  
	  

Cuiner	  cuina	  mediterrània	  a	  Alemanya	  
Eures	  coordina	  el	  procés	  de	  selecció	  per	  cobrir	  un	  lloc	  de	  treball	  de	  cuiner	  a	  Alemanya.	  Es	  busca	  una	  persona	  
amb	  formació	  de	  cuina	  i	  experiència	  laboral,	  coneixement	  en	  cuina	  i	  cultura	  mediterrània,	  coneixements	  
d’Alemany	  de	  nivell	  mínim	  A2,	  lideratge,	  creativitat	  i	  resistent	  a	  l’estrès.	  Ofereixen	  un	  contracte	  indefinit	  a	  
jornada	  complerta	  i	  un	  salari	  de	  2000	  euros	  bruts	  al	  mes	  i	  ajuda	  per	  l’allotjament	  durant	  un	  any.	  
	  
Data	  límit:	  Sense	  especificar	  
Més	  informació:	  https://goo.gl/ZRnYij	  
	  
	  

	  
Cuiner	  de	  tapes	  a	  Alemanya	  
Erues	  realitza	  procés	  de	  selecció	  per	  trobar	  un	  cuiner	  per	  treballar	  a	  un	  petit	  restaurant	  a	  Inghelheim,	  a	  prop	  
de	  Fraknfurt.	  Es	  tracta	  d’un	  petit	  restaurant	  especialitzat	  en	  paella	  i	  tapes,	  que	  realitza	  càterings	  i	  participa	  
en	  fires	  vinícoles.	  Es	  busca	  algú	  amb	  experiència	  mínima	  de	  dos	  anys	  en	  cuina	  espanyola,	  senzilla	  i	  autèntica.	  
No	  és	  necessari	  parlar	  alemany,	  Ofereixen	  un	  sou	  d’entre	  1550	  i	  3000	  euros	  bruts	  al	  mes	  per	  40	  hores	  a	  la	  
setmana.	  Ofereixen	  pis	  	  i	  despeses	  del	  primer	  viatge.	  Enviar	  carta	  i	  CV	  en	  anglès,	  alemany	  o	  espanyol.	  
	  
Data	  límit:	  19	  Juliol	  
Més	  informació:	  https://goo.gl/TPNQYG	  
	  
	  



 

 

9 

9	  

JULIOL 2015 

	  

Procés	  de	  selecció	  d’infermers/es	  a	  Barcelona	  
L’empresa	  CPL	  Healtchare,	  empresa	  especialitzada	  d’infermeria	  al	  Regne	  Unit	  i	  Irlanda,	  realitzen	  un	  procés	  
de	  selecció	  pe	  trobar	  personal	  d’infermeria	  amb	  i	  sense	  experiència	  per	  treballar	  a	  l’hospital	  Públic	  NHS	  
Tauton	  and	  Somerset	  al	  Sud	  del	  Regne	  Unit.	  Es	  busca	  personal	  per	  cobrir	  diferents	  especialitats.	  Ofereixen	  
un	  sou	  d’entre	  21.600	  i	  27.900	  anuals,	  	  allotjament	  gratuït	  durant	  dos	  mesos,	  després	  s	  de	  viatge	  per	  
desplaçar-‐se	  i	  recolzament	  pel	  procés	  per	  col·∙legiar-‐se	  al	  NMC.	  Es	  realitzaran	  entrevistes	  personals	  a	  
Barcelona,	  el	  15	  de	  Juliol.	  
	  
Data	  límit:	  15	  de	  Juliol	  
Més	  informació:	  http://goo.gl/w4luEV	  
	  
	  

Cuidadors	  al	  Regne	  Unit	  
L’empresa	  Care	  in	  Hand	  LDT	  busca	  personal	  d’atenció	  socio-‐sanitari	  per	  cuidar	  a	  persones	  grans	  a	  domicili	  a	  
la	  ciutat	  de	  Tenby,	  Premborkeshire	  i	  rodalies.	  Busquen	  a	  personal	  amb	  experiència	  o	  formació	  en	  el	  sector,	  
facilitant	  l’accés	  a	  una	  titulació	  professional	  si	  no	  es	  té.	  Ofereixen	  cotxe	  d’empresa	  i	  classes	  de	  conducció,	  2	  
mesos	  d’allotjament	  gratuït	  i	  3	  posteriors	  a	  per	  300	  lliures	  mensuals.	  A	  canvi	  un	  contacte	  d’indefinit	  de	  50	  
hores	  setmanals	  salari	  d’unes	  20.000	  lliures	  a	  l’any,	  paga	  doble	  de	  Nadal	  i	  	  28	  dies	  de	  vacances.	  
	  
Data	  límit:	  Sense	  especificar	  
Més	  informació:	  https://goo.gl/wgB5UO	  
	  
	  

Cambrers	  a	  Suècia	  
El	  restaurant	  Drama	  juntament	  amb	  Eures	  Espanya,	  obren	  un	  procés	  de	  selecció	  per	  trobar	  cambrers	  i	  
cambreres	  per	  al	  restaurant	  que	  obrirà	  un	  dels	  centres	  comercials	  més	  moderns	  Estocolm,	  a	  Suècia.	  
Busquen	  personal	  amb	  passió	  per	  la	  cuina	  i	  el	  servei	  al	  client	  ,amb	  competències	  de	  treballa	  en	  equip,	  
lideratge,	  orientació	  al	  client,	  anglès	  fluid	  i	  esperit	  emprenedor	  per	  començar	  a	  la	  tardo	  de	  2015.	  S’ofereix	  
un	  contracte	  indefinit	  amb	  un	  període	  de	  prova	  de	  6	  mesos,	  salari	  mínim	  d’uns	  1900	  euros	  al	  mes,	  i	  ajuda	  
per	  torbar	  allotjament.	  
	  
Data	  límit:	  30	  de	  Setembre	  
Més	  informació:	  https://goo.gl/3taQfG	  
	  

	  
Desenvolupadors	  web	  Suècia	  
Eures	  i	  Duva	  Busquen	  a	  desenvolupadors	  web	  a	  Suècia,	  per	  treballar	  com	  a	  “flull	  stack”	  que	  conegui	  
diferents	  aplicacions	  web,	  per	  treballar	  amb	  un	  equip	  de	  desenvolupadors	  competents,	  amb	  la	  oportunitat	  
de	  aprendre	  i	  prendre	  decisions	  diàries.	  Es	  requereix	  coneixement	  en	  diferents	  sistemes	  i	  eines,	  bones	  
competències	  comunicatives,	  de	  gestió	  del	  temps	  per	  complir	  amb	  les	  dates	  d’entrega.	  S’ofereix	  contracte	  a	  
temps	  complert	  i	  horaris	  flexibles,	  25	  dies	  de	  vacances,	  gimnàs	  i	  facilitat	  per	  trobar	  allotjament.	  
	  
Data	  límit:	  Sense	  especificar	  
Més	  informació:	  https://goo.gl/Y2BkT1	  
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Aupairs	  a	  Suïssa	  
L’empresa	  Perfect	  Way,	  busca	  a	  joves	  de	  20	  a	  30	  anys	  per	  treballar	  d'au-‐pair,	  	  conviure	  amb	  una	  família	  i	  
cuidar	  dels	  fills.	  Es	  requereix	  que	  un	  bon	  nivell	  d’anglès	  o	  alemany,	  amb	  curiositat	  per	  la	  cultura	  Suïssa,	  que	  
els	  hi	  agradin	  els	  nens.	  Ofereixen	  un	  contracte	  d’un	  any,	  jornada	  de	  30	  hores	  setmanals	  i	  un	  salari	  de	  700	  
francs	  suïssos	  (uns	  675	  euros	  al	  canvi).	  	  
	  
Data	  límit:	  Sense	  especificar	  
Més	  informació:	  https://goo.gl/I684Nm	  
	  
	  

Educadors	  de	  llar	  d’infants	  a	  Alemanya,	  amb	  anglès	  	  
Llar	  d’infants	  internacional	  precisa	  incorporar	  una	  persona	  amb	  titulació	  de	  pedagogia	  o	  magisteri	  amb	  
experiència	  en	  educació	  infantil,	  amb	  domini	  de	  l’anglès	  i	  nivell	  d’alemany	  mínim	  de	  B1.	  Ofereixen	  una	  
jornada	  de	  34	  hores	  setmanal	  i	  un	  salari	  brut	  de	  2.200	  d’euros.	  Hi	  ha	  turs	  que	  recolzaran	  	  amb	  la	  feina.	  
L’empresa	  ajudarà	  a	  buscar	  allotjament.	  
	  
Data	  límit:	  Sense	  especificar	  
Més	  informació:	  http://goo.gl/JKkcSH	  
	  
	  

Social	  MediaManager	  al	  Regne	  Unit	  
L’empresa	  YoVivo	  és	  una	  aplicació	  i	  plataforma	  social	  de	  fotos	  i	  vídeos	  busca	  a	  una	  persona	  per	  portar	  els	  
medis	  socials	  i	  el	  continguts,	  amb	  experiència	  prèvia	  en	  	  les	  àrees	  de	  contingut	  de	  màrqueting,	  influencers,	  
portar	  les	  xarxes	  socials	  a	  diari,	  fer	  social	  eines	  d’anàlisis	  i	  inisght	  i	  escriure	  als	  blogs.	  Es	  demana	  un	  mínim	  
d’experiència	  de	  2	  a	  e	  anys,	  passió	  per	  les	  	  xarxes	  socials,	  coneixement	  de	  màrqueting	  a	  nivell	  teòric	  i	  pràctic,	  
bon	  nivell	  d’anglès	  i	  es	  valora	  el	  coneixement	  de	  Photoshop	  i	  aplicacions	  mòbils.	  	  
	  
Data	  límit:	  Sense	  especificar	  
Més	  informació:	  https://goo.gl/h3jUD0	  
	  
	  

Cap	  d’Obra	  a	  França	  
Eures	  coordina	  el	  procés	  de	  selecció	  d’un	  Cap	  d’obra	  per	  l’empresa	  espanyola	  Bigoas	  que	  realitza	  un	  
projecte	  a	  França,	  per	  al	  	  qual	  busca	  un	  responsable	  d’obra.	  El	  cap	  d’obra	  buscarà	  proveïdors,	  parlarà	  amb	  
els	  encarregats,	  contactarà	  transports,	  i	  ajudarà	  als	  treballadors.	  Es	  valoren	  els	  coneixements	  en	  fontaneria	  i	  
soldador,.	  Contracte	  per	  obra,	  a	  40	  hores	  setmanals	  l’empresa	  ofereix	  allotjament.	  	  
	  
Data	  límit:	  30	  de	  Juliol	  
Més	  informació:	  https://goo.gl/yp5X0m	  
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Tallers	  i	  xerrades	  
	  

Recursos	  per	  treballar	  i	  realitzar	  pràctiques	  a	  Europa	  
Vols	  treballar	  o	  fer	  pràctiques	  a	  l’estranger?	  Adquirir	  experiència	  laboral,	  millorar	  el	  teu	  idioma,	  viure	  
l’experiència	  de	  viure	  a	  un	  altre	  país?	  
T’expliquem	  els	  programes	  existents	  per	  realitzar	  pràctiques	  i	  feina	  a	  l’estranger.	  On	  trobar	  ofertes	  de	  feina,	  
processos	  de	  selecció,	  canals	  de	  recerca	  general	  o	  per	  sectors.	  També	  t’informarem	  sobre	  estades	  
alternatives,	  per	  a	  què	  puguis	  escollir	  la	  que	  més	  et	  convé.	  Per	  acabar	  et	  donarem	  alguns	  consells	  per	  
preparar	  la	  teva	  estada	  i	  la	  teva	  candidatura.	  
	  
Vilassar	  de	  Mar	  Can	  Jorba	  C/Santa	  Eulàlia,	  140	  
24	  de	  Setembre	  de	  19:30	  -‐	  21h	  	  	  
Inscripció:	  https://goo.gl/V532HH	  
	  
	  
	  
Malgrat	  de	  Mar	  Centre	  Cívic	  Malgrat	  de	  Mar.	  C/	  Segre	  1	  
	  28	  d’Octubre	  de	  19:30	  -‐	  21h	  	  	  
Inscripció:	  https://goo.gl/4ExnAd	  
 
 
 
 
 

Maresmencs	  al	  món	  
	  

Aupair	  a	  Regne	  Unit	  
La	  Míriam	  Aznar	  és	  una	  jove	  de	  Sant	  Pol	  que	  es	  troba	  al	  Regne	  Unit	  fent	  d’Apuair,	  després	  
de	   superar	   les	   seves	   pors	   va	   convertint-‐les	   en	  motivacions	   per	  marxar	   i	   complir	   els	   seus	  
somnis.	  
	  
	  
	  	  	  	  	  Crymych,	  Gal·∙les	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Primer	  de	  tot	  em	  presento,	  em	  dic	  Míriam	  Aznar,	  tinc	  32	  any	  i	  normalment	  visc	  a	  Sant	  Pol	  de	  Mar	  però	  fa	  
cosa	  de	  cinc	  mesos	  que	  la	  meva	  vida	  a	  canviat	  de	  situació	  ara	  visc	  ciutat	  d’Edimburgh,	  en	  una	  caseta	  a	   les	  
afores	  i	  la	  meva	  feina	  és	  cuidar	  de	  les	  petites	  de	  la	  casa	  i	  mantenir-‐la	  neta.	  He	  viscut	  a	  Gal·∙les,	  a	  Anglaterra	  i	  
Escòcia.	  
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Si	   torno	   uns	   mesos	   endarrere	   recordo	   com	   va	   començat	   tot	   això.	   No	   trobava	   feina,	   cada	   vegada	   se’m	  
complicava	  més	  per	   l’edat	   i	   perquè	  no	   tenia	  bon	  nivell	   d’anglès,	   em	   trobava	  perduda	   i	   no	   sabia	   cap	  a	  on	  
podia	  moure’m.	  De	  cop	  va	  aparèixer	  davant	  dels	  meus	  nassos	  un	  cartell	  on	  parlaven	  d’un	   reunió	  sobre	   la	  
mobilitat	  internacional,	  així	  que	  cap	  allà	  que	  hi	  vaig	  anar.	  Després	  vaig	  tenir	  fins	  a	  dos	  sessions	  individuals,	  
però	   la	   falta	  de	  positivisme,	  d’empenta,	   entre	  d’altres,	   que	  no	  em	  deixaven	   veure	   tota	   la	   informació	  que	  
m’anava	  donant	   la	  Raquel,	   l’assessora	  de	  mobilitat	  del	  Maresme.	  El	   temps	  passava	   i	   jo	  no	   feia	   res	  amb	   la	  
meva	  vida.	  	  
	  
De	  cop	  un	  dia	   la	  meva	  mare	  en	  va	  dir:	  “	  Per	  què	  no	  marxes	  d’Au	  pair?”.	  Contactant	  amb	  una	  noia	  que	  ho	  
estava	  fent,	  vaig	  començar	  a	  mirar	  una	  primera	  pàgina	  web	  www.aupair-‐world.es	  però	  no	  em	  van	  acceptar	  
per	  l’edat	  i	  va	  ser	  a	  www.aupair.com	  on	  van	  acceptar	  el	  meu	  perfil	  i	  vaig	  començar	  a	  contactar	  amb	  famílies.	  
Sense	   adonar-‐me’n	   en	   uns	   quatre	   mesos	   estava	   preparant	   les	   maletes	   per	   marxar.	   Una	   família	   Gal·∙lesa	  
estava	  interessada	  en	  mi	  i	  jo	  en	  conèixer	  aquest	  destí	  desconegut	  ,	  així	  que	  cap	  allà	  hi	  vaig	  anar!	  
	  
De	  preparacions	  vaig	  haver	  que	   fer	  poquetes,	  alguna	  qüestió	  al	  banc	  per	   temes	  de	  mobilitat,	  el	  carnet	  de	  
conduir,	  tot	   i	  que	  accepten	  l’europeu	  és	  preferible	  portar	   l’internacional,	   i,	  en	  el	  meu	  cas,	  vaig	  fer-‐me	  una	  
assegurança	  de	  viatge.	  Quan	  vaig	  arribar	  aquí	  el	  pare	  de	  la	  família	  m’explicava	  que	  els	  metges	  i	  medicaments	  
receptats	   són	   gratuïts	   per	   tothom	   (	   afortunadament	   no	   ho	   he	   hagut	   de	   comprovar)	   i	   els	   que	   fem	   servir	  
habitualment	  es	  poden	  comprar	  a	  qualsevol	  supermercat.	  
	  
Vaig	  arribar	  el	  7	  de	  febrer	  a	   l’aeroport	  de	  Bristol	   i	  em	  va	  costat	  poc	  fer-‐me	  amb	  la	  família,	  encara	  que	  fos	  
amb	  senyes.	  	  Vaig	  anar	  millorant	  l’anglès	  acompanyat	  de	  classes	  per	  millorar	  l’idioma.	  
	  
Aquesta	  família	  va	  tenir	  problemes	  amb	  la	  feina	  i	  
no	  podien	  pagar-‐me,	  així	  que	  “educadament”	  em	  
van	   fer	   fora.	   Va	   ser	   un	   cop	   molt	   dur,	   el	   meu	  
plantejament	   se’n	   anava	   en	   orris..	   De	   cop	   em	  
sentia	   molt	   i	   molt	   perduda	   i	   no	   sabia	   cap	   a	   on	  
anar.	   Ràpidament	   el	   cervell	   va	   començar	   a	  
funcionar	   de	   nou:	   havia	   arribat	   fins	   allà	   i	   ara	   no	  
podia	   perdre	   l’empenta,	   tenia	   un	   objectiu	   molt	  
clar	   i	   no	   podia	   donar-‐me	   per	   vençuda.	   Tocava	  
seguir	   endavant,	   jo	   volia	   aprendre	   anglès!	   Vaig	  
agafar	   l’ordinador	   i	   vaig	   fer	  els	   tràmits	  per	  a	  què	  
la	  pàgina	  em	  tornès	  a	  acceptar	  i	  a	  buscar	  famílies.	  
Per	   sort,	   en	   dos	   dies,	   vaig	   trobar	   una	   família	   a	  
prop	   de	   Londres	   i	   em	   necessitaven	   urgentment.	  
Així	  que	  vaig	  fer	  les	  maletes,	  el	  bitllets	  i	  tornem-‐hi	  
que	  no	  ha	  estat	  res.	  	  
	  
En	  aquesta	  segona	  casa,	  encara	  va	  ser	  tot	  molt	  més	  curt.	  Una	  setmana,	  només	  una	  setmana	  vaig	  durar,	  i	  a	  la	  
meitat	  d’aquesta	  ja	  sabia	  que	  tenia	  que	  marxar	  (sembla	  ser	  que	  només	  enganxo	  a	  famílies	  afectades	  per	  la	  
feina).	  Aquesta	  vegada	  em	  va	  afectar	  menys	  la	  cosa,	  ja	  sabia	  quin	  era	  el	  camí	  que	  tenia	  que	  seguir,	  així	  que	  
em	  vaig	  posar	  a	  fer	  feina	  un	  xic	  després	  de	  que	  m’ho	  diguessin	  i	  com	  encara	  estava	  donada	  d’alta	  a	  la	  web,	  
tot	  va	  ser	  molt	  més	  fàcil.	  	  
	  
Vaig	  trobar	  a	  la	  família	  amb	  la	  que	  estic	  ara	  a	  Edimbrugh	  en	  tres	  o	  quatre	  dies.	  Per	  Sort,	  l’Au	  pair	  que	  tenien	  
els	  hi	  marxava	  aquella	  setmana	  i	  necessitaven	  algú.	  Aquí	  de	  moment	  ja	  porto	  un	  parell	  de	  mesos	  i	  sembla	  
ser	  que	  em	  volen	  per	  quatre	  mesos,	  així	  que	  no	  he	  de	  patir	  més.	  
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En	  comparació	  a	  la	  primera	  casa,	  que	  és	  a	  la	  que	  vaig	  estar	  més	  temps,	  aquí	  sembla	  tot	  més	  fàcil.	  Estant	  a	  la	  
ciutat	   tot	   canvia,	  en	  un	  moments	  pots	   fer	   i	  desfer	   tranquil·∙lament,	  et	  pots	  moure	  més	   lliurament	   i	   a	  part	  
s’obren	  moltes	  més	   oportunitats	   i	   hi	   ha	  moltíssimes	  més	   ofertes,	   a	   totes	   hores,	   per	   fer	   durant	   les	   hores	  
lliures.	  Amb	  la	  tonteria	  vaig	  millorant	  molt	  el	  meu	  anglès,	  he	  pogut	  visitar	  moltes	  coses	  i	  he	  tornat	  a	  anar	  a	  
classe	  per	  no	  deixar	  d’aprendre	  (i	  en	  el	  fons	  es	  un	  mètode	  per	  conèixer	  a	  més	  gent).	  
	  
	  
En	   el	   meu	   cas	   trobo	   a	   faltar	   poques	   cosetes	   que	   en	   el	   fons	   són	   normals,	   els	   amics	   i	   família,	   una	   bona	  
conversa,	  una	  bona	  abraçada	  a	  temps,	  i	  alguna	  petita	  cosa	  de	  menjar.	  Per	  sort	  les	  noves	  tecnologies	  faciliten	  
molt	   la	  comunicació	  amb	  la	  família	   i	  els	  amics,	   i	  si	  ells	  col·∙laboren	  amb	  algun	  paquetet	  de	  roba	   i/o	  menjar	  
:P...	  és	  tot	  fantàstic	  	  (	  i	  dic	  roba	  per	  què	  depèn	  de	  l’estada,	  el	  sobrepès	  a	  la	  maleta	  és	  molt	  car).	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   Edimburgh,	  Escòcia	  
	  
	  
	  
	  

J	  
	  
	  
Jo	  el	  que	  us	  diria,	  i	  això	  va	  per	  a	  tothom,	  que	  no	  us	  ho	  penseu	  gaire	  i	  que	  no	  deixeu	  que	  les	  pors	  acabin	  amb	  
els	  vostres	  somnis.	  Això	  només	  porta,	  a	  perdre	  el	  temps,	  com	  he	  fet	  jo.	  Al	  principi	  pot	  costar	  una	  mica	  per	  
què	  estàs	  lluny	  del	  teu	  entorn,	  de	  tot	  el	  que	  coneixes,	  de	  la	  teva	  zona	  de	  confort,	  però	  quan	  et	  fas	  una	  mica	  
amb	  el	  terreny,	  comences	  a	  fer	  la	  teva,	  a	  poder-‐te	  expressar	  millor,	  a	  conèixer	  a	  gent,	  tot	  va	  cap	  amunt.	  
	  
De	  veritat,	  us	  animo	  a	  fer	  aquest	  últim	  pas,	  a	  deixar	  enrere	  els	  pensaments	  negatius	  i	  també	  si	  és	  necessari	  
aquelles	  persones	  que	  t’envolten	  que,	  a	  vegades	  i	  sense	  adonar-‐se’n,	  no	  t’ajuden	  a	  seguir	  amb	  el	  que	  vols	  i	  
sents	  que	  has	  de	  fer.	  La	  resta	  ve	  rodada	  després	  de	  la	  primera	  petjada.<	  
	  
“Converteix	  en	  esgraons	  els	  murs	  que	  apareixen	  y	  després	  podràs	  mirar	  endarrere	  per	  veure	  lo	  lluny	  que	  has	  
arribat”.	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  
I	   si	  algú	  vol,	  necessita	  o	   té	  més	  preguntes	  no	   tingueu	  cap	   tipus	  de	  problema	  en	  contactar	  amb	  mi,	  estaré	  
encantada	   d’ajudar-‐vos	   en	   el	   que	   pugui.	   (poseu-‐vos	   en	   contacte	   amb	   mobilitatjove@ccemaresme	   i	   us	  
facilitarem	  l’adreça	  de	  la	  Míriam)	  
	  
	  
Míriam	  Aznar	  
	  

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

#Mobil itatInternacional #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.	  
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