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Notícies	  
	  

Concurs	  de	  Vídeo	  Plural+	  
El	  concurs	  de	  vídeo	  jove	  Plural+,	  convida	  a	  tractar	  la	  integració,	  la	  inclusió,	  la	  identitat,	  la	  diversitat,	  els	  drets	  
humans	  i	  la	  cohesió	  social	  a	  nivell	  local	  I	  internacional	  a	  través	  d’una	  creació	  audiovisual.	  Els	  autors	  del	  vídeo	  
han	  de	  tenir	  entre	  9	  a	  25	  anys,	  tot	  I	  que	  poden	  rebre	  suport	  de	  majors	  de	  25	  anys	  	  (suport	  tècnic,	  
coordinació,	  etc.)	  Les	  creacions	  audiovisuals	  no	  poden	  superar	  els	  5	  minuts,	  han	  de	  ser	  en	  anglès	  o	  amb	  
subtítols	  en	  aquesta	  llengua.	  Es	  pot	  fer	  servir	  qualsevol	  gènere	  ja	  sigui	  animació,	  documental,	  musical,	  entre	  
d’altres.	  Hi	  haurà	  3	  premis,	  per	  categories	  d’edat,	  de	  1000	  dòlars	  i	  també	  es	  cobriran	  les	  despeses	  per	  
assistir	  al	  lliurament	  de	  premis,	  d’un	  dels	  membres	  de	  l’equip,	  a	  Nova	  York	  al	  Desembre	  de	  2015.	  	  A	  més,	  hi	  
hauran	  premis	  atorgats	  per	  les	  entitats	  col·∙laboradores	  del	  festival,	  en	  metàl·∙lic	  fins	  a	  2500	  dòlars,	  
participació	  en	  festivals,	  certificats	  o	  promoció	  del	  vídeo.	  
	  
Data	  límit:	  15	  de	  Juny	  
Més	  informació:	  http://pluralplus.unaoc.org	  
	  

Fira	  online	  per	  treballar	  al	  sector	  de	  les	  IT,	  mèdic	  i	  biomèdic	  
Eures	  organitza	  les	  European	  Job	  Days,	  fires	  de	  feina	  Online.	  El	  28	  de	  Maig	  es	  realitzarà	  al	  CoLAb	  Bussines	  
Support	  Centre	  al	  l’Institut	  de	  tecnologia	  a	  Letterkeny,	  Irlanda.	  	  
Aquesta	  fira	  pretén	  posar	  en	  contacte	  a	  persones	  en	  procés	  de	  recerca	  de	  feina	  amb	  empreses	  de	  sector	  IT,	  
Biomèdic,	  i	  mèdic	  de	  la	  República	  d’Irlanda	  i	  el	  Nord	  d’Irlanda.	  Els	  candidats	  es	  podran	  registrar	  prèviament	  
online,	  fer-‐se	  un	  perfil	  i	  apuntar-‐se	  a	  les	  ofertes.	  Durant	  la	  fira,	  les	  empreses	  realitzaran	  presentacions	  i	  
estaran	  presents	  al	  xat.	  
	  
Data	  de	  la	  fira:	  28	  de	  Maig	  
Més	  informació	  i	  inscripcions:	  http://goo.gl/3z52er	  
	  

Fira	  online	  d’enginyeria	  i	  TIC	  a	  Portugal	  
Eures	  organitza	  les	  European	  Job	  Days,	  fires	  de	  feina	  Online.	  En	  aquest	  cas,	  Eures	  Portugal	  i	  el	  servei	  de	  feina	  
de	  estatal	  organitzen	  l’esdeveniment.	  La	  fira	  està	  adreçada	  professionals	  de	  l’enginyeria	  i	  el	  sector	  de	  les	  
TIC.	  La	  fira	  es	  realitza	  de	  forma	  presencial	  i	  virtual	  i	  espera	  tenir	  uns	  120	  empreses	  de	  diferents	  països	  
d’Europa.	  Es	  realitzaran	  presentacions	  i	  entrevistes.	  Els	  candidats	  poden	  trobar	  diferents	  empreses	  i	  realitzar	  
una	  entrevista	  online.	  	  
	  
Data	  de	  la	  fira:	  20	  i	  21	  de	  Maig	  
Més	  informació	  i	  inscripcions:	  http://goo.gl/jnRshZ	  

Beques	  MECD	  per	  a	  estudiants	  d’Erasmus	  
El	  Ministeri	  d’Educació,	  Cultura	  i	  Esport	  concedeix	  ajudes	  de	  mobilitat	  a	  estudiants	  d’Educació	  Superior	  per	  
realitzar	  part	  dels	  estudis	  o	  pràctiques	  a	  altres	  països	  amb	  el	  programa	  Erasmus+.	  Les	  ajudes	  es	  concedeixen	  
per	  un	  màxim	  de	  5	  mesos	  per	  als	  estudis	  i	  un	  màxim	  de	  3	  per	  a	  les	  pràctiques	  que	  es	  realitzaran	  durant	  el	  
curs	  2015/2016.	  L’ajuda	  econòmica,	  que	  varia	  en	  funció	  del	  país,	  és	  300	  i	  400	  Euros	  al	  mes.	  
	  
Data	  límit:	  29	  maig	  
Més	  Informació:	  http://goo.gl/5rHI88	  
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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	  sobre	  bicicleta	  i	  creació	  audiovisual	  a	  Hungría	  
L’associació	  Libertas	  Internacional	  busca	  participants	  per	  a	  l’intercanvi	  juvenil	  VELOV,	  que	  es	  realitzarà	  a	  
Hongria	  del	  10	  al	  27	  de	  Juliol,	  a	  la	  ciutat	  de	  Kemes,	  Hongria,	  a	  10	  Km	  de	  Croàcia.	  
A	  l’intercanvi	  hi	  participaran	  66	  joves	  d’onze	  països	  d’entre	  16	  i	  30	  anys	  d’edat.	  Es	  realitzaran	  diferents	  
tallers	  temàtics:	  construcció	  de	  bicicletes	  amb	  diversos	  materials,	  creació	  d’objectes	  i	  mobles	  amb	  peces	  de	  
bicicletes	  i	  taller	  de	  vídeo	  on	  es	  crearà	  un	  documental	  sobre	  l’ús	  de	  la	  bicicleta	  i	  les	  altres	  activitats	  de	  
l’intercanvi.	  A	  més	  també	  participaran	  al	  dia	  internacional	  de	  la	  mobilitat	  sostenible.	  	  Els	  participants	  han	  de	  
ser	  socis	  de	  l’entitat	  i	  pagar	  una	  quota	  de	  participació	  de	  40	  Euros.	  
	  
Data	  límit:	  	  Fins	  a	  cobrir	  places	  
Més	  informació:	  http://goo.gl/OnHiff	  
	  

Intercanvi	  sobre	  fotografia	  i	  medi	  ambient	  a	  Lituània	  
Libertas	  Internacionals	  busca	  participants	  per	  participar	  a	  l’intercanvi	  juvenil	  “Picture	  de	  Nature”	  que	  es	  
realitzarà	  a	  Vilnius,	  Lituània,	  del	  22	  al	  29	  de	  Maig.	  La	  trobada	  serà	  de	  48	  joves	  de	  diferents	  països	  i	  té	  com	  a	  
objectiu	  incrementar	  el	  compromís	  amb	  el	  medi	  ambient	  a	  través	  de	  la	  fotografia	  creativa,	  creant	  una	  
campanya	  contra	  del	  canvi	  climàtic.	  Els	  participants	  han	  de	  ser	  socis	  de	  l’entitat	  i	  pagar	  una	  quota	  de	  
participació	  de	  30	  Euros.	  
	  
Data	  límit:	  Fins	  a	  cobrir	  places	  
Més	  Informació:	  http://goo.gl/6CQ8mF	  

	  

Formació	  sobre	  emprenedoria	  i	  intercanvis	  a	  Dinamarca	  
Curs	  de	  formació	  a	  Dinamarca	  del	  23	  a	  27	  de	  Setembre	  sobre	  emprenedoria.	  Es	  tractarà	  com	  els	  intercanvis	  
juvenils	  poden	  millorar	  l’emprenedoria	  i	  la	  iniciativa	  dels	  	  joves	  participants.	  La	  formació	  té	  com	  a	  objectiu	  
donar	  eines	  per	  introduir	  l’emprenedoria	  als	  futurs	  intercanvis	  juvenils	  que	  organitzaran	  els	  participants	  
d’aquesta	  formació.	  La	  formació	  està	  dirigida	  a	  treballadors	  de	  l’àmbit	  juvenil,	  coordinadors	  de	  projectes	  i	  a	  
líders	  juvenils	  
	  
Data	  límit:	  1	  de	  Juny	  
Més	  Informació:	  http://goo.gl/vOfulP	  
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	  	  	  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	  construcció	  i	  medi	  ambient	  a	  Alemanya	  
El	  SCI	  ofereix	  aquesta	  oportunitat	  per	  participar	  en	  el	  camp	  de	  treball	  “Species	  support	  in	  a	  natural	  reserves“	  
de	  l’1	  al	  15	  d’Agost	  .	  Els	  voluntaris	  ajudaran	  a	  reconstruir	  un	  edifici	  al	  mig	  de	  la	  reserva	  natural,	  que	  serà	  
dedicat	  a	  les	  activitats	  culturals.	  A	  més	  el	  tema	  d’estudi,	  proposat	  pel	  SCI,	  serà	  la	  preservació	  natural	  
d’espècies	  protegides.	  Els	  voluntaris	  dormiran	  en	  tendes	  de	  campanya,	  sempre	  que	  el	  temps	  sigui	  adient,	  i	  
es	  cuinarà	  menjar	  vegetarià	  amb	  les	  verdures	  recollides	  del	  camp.	  
	  
Data	  límit:	  Fins	  a	  cobrir	  les	  places	  	  
Més	  Informació:	  http://goo.gl/F2P961	  
	  
	  

	  
Camp	  de	  treball	  amb	  nens	  per	  a	  Menors	  a	  Alemanya	  
De	  Amicitia	  aquesta	  oportunitat	  per	  participar	  en	  el	  camp	  de	  treball,	  per	  a	  joves	  de	  15	  a	  17	  anys	  a	  Magburg,	  
Alemanya.	  El	  camp	  de	  treball	  es	  repeteix	  durant	  l’estiu	  i	  es	  pot	  fer	  en	  diferents	  ocasions	  bé	  del	  21	  de	  Juny	  al	  
3	  de	  Juliol,	  del	  5	  al	  17	  o	  del	  19	  al	  31	  de	  Juliol.	  El	  camp	  de	  treball	  es	  realitza	  en	  el	  marc	  d’un	  campament	  
d’estiu	  amb	  nens	  de	  primària.	  Els	  voluntaris	  ajudaran	  als	  professors	  a	  les	  activitats	  diàries	  com	  jugar	  amb	  els	  
nens,	  i	  realitzar	  tot	  tipus	  de	  tasques.	  El	  tema	  del	  campament	  és	  el	  medi	  ambient	  i	  l’ecologia,	  per	  tant,	  es	  
dormirà	  en	  tendes	  de	  campanya,	  es	  faran	  servir	  lavabos	  i	  dutxes	  ecològiques,	  es	  cuinarà	  al	  foc	  amb	  
productes	  locals	  i	  es	  tractaran	  diverses	  temàtiques	  sobre	  ecologia.	  El	  camp	  té	  una	  quota	  extra	  de	  100	  euros.	  
	  
Data	  límit:	  Fins	  a	  cobrir	  les	  places	  	  
Més	  Informació:	  http://www.deamicitia.eu/formulario-‐workcamps/	  
	  
Codi	  del	  projecte:	  PRO-‐25-‐15	  o	  PRO-‐25-‐15	  o	  PRO-‐25-‐15	  
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Camp	  de	  treball	  sobre	  cultura	  Vikinga	  a	  Suècia.	  
El	  SCI	  ofereix	  aquesta	  oportunitat	  per	  participar	  en	  el	  camp	  de	  treball	  al	  museu	  arqueològic	  a	  l’aire	  lliure	  
Víking,	  “Storholmen	  Viking	  Village”	  de	  l’11	  de	  Juliol	  al	  8	  d’Agost	  de	  2015.	  El	  museu	  mostra	  la	  vida	  dels	  víkings	  
als	  poblats,	  fugint	  dels	  estereotips	  de	  poble	  bàrbar	  i	  violent.	  Els	  voluntaris	  treballaran	  l’artesania	  vikinga,	  
tindran	  cura	  dels	  animals	  i	  treballaran	  a	  les	  instal·∙lacions	  del	  museu	  amb	  els	  visitants.	  També	  tindran	  
l’oportunitat	  de	  conèixer	  la	  cultura	  vikinga	  a	  través	  de	  jocs,	  històries,	  etc.	  Els	  voluntaris	  dormiran	  a	  tendes	  
de	  campanya.	  L’idioma	  és	  l’anglès	  tot	  i	  que	  el	  Suec	  pot	  ser	  molt	  útil.	  	  
	  
Data	  límit:	  Fins	  a	  cobrir	  les	  places	  	  
Més	  Informació:	  http://goo.gl/PWJTrj	  
	  
	  
	  

Camp	  de	  treball	  a	  festival	  al	  Regne	  Unit	  
COCAT	  ofereix	  aquesta	  oportunitat	  per	  participar	  en	  el	  camp	  de	  treball	  	  del	  21	  al	  29	  de	  Juny	  a	  Fairthorne	  
Manor,	  al	  sud	  del	  Regne	  Unit.	  El	  camp	  de	  treball	  es	  realitzarà	  en	  el	  marc	  del	  festival	  per	  a	  joves	  amb	  
responsabilitats	  a	  la	  seva	  llar.	  Els	  voluntaris	  col·∙laboraran	  en	  la	  coordinació	  del	  camp,	  muntant	  tendes,	  
preparant	  les	  zones	  d’activitats	  i	  assistint	  amb	  la	  gestió	  de	  documents.	  Els	  voluntaris	  dormiran	  a	  tendes	  i	  el	  
menjar	  serà	  proveït	  per	  l’organització.	  
	  
Data	  límit:	  Fins	  a	  cobrir	  les	  places	  	  
Més	  Informació:	  http://goo.gl/rmNIAj	  
	  
	  

Camp	  de	  treball	  amb	  joves	  a	  Grècia	  
La	  COCAT	  ofereix	  aquesta	  oportunitat	  per	  participar	  en	  el	  camp	  de	  treball	  “Neon	  Chora”	  a	  Atenes,	  del	  15	  al	  
29	  d	  	  Juliol	  a	  Atenes,	  Grècia.	  El	  camp	  de	  treball	  està	  emmarcat	  en	  el	  festival	  per	  a	  joves	  de	  14	  a	  22	  anys	  amb	  
menys	  oportunitats	  que	  es	  realitzarà	  del	  23	  als	  26	  de	  Juliol.	  Els	  voluntaris	  treballaran	  realitzaran	  activats	  
artístiques,	  teatre,	  etc.	  Els	  voluntaris	  dormiran	  a	  un	  centre	  a	  20km	  d’on	  és	  el	  festival,	  i	  es	  desplaçaran	  amb	  
transport	  públic.	  L’allotjament	  serà	  en	  dormitoris	  de	  grup.	  
	  
Data	  límit:	  Fins	  a	  cobrir	  les	  places	  	  
Més	  Informació:	  http://goo.gl/Rd4WzT	  
	  
	  
	  

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	  
anys	  al	  municipi	  d’Esplas	  de	  Serou,	  França	  del	  15	  al	  29	  de	  Juliol.	  Els	  voluntaris	  realitzaran	  tasques	  com	  
netejar	  el	  bosc	  i	  els	  camins	  i	  instal·∙lar	  d’una	  àrea	  de	  pic-‐nic,	  entre	  d’altres.	  Els	  voluntaris	  dormiran	  en	  tendes	  
de	  campanya	  i	  seran	  els	  voluntaris	  que	  cuinaran	  pel	  grup	  en	  equips.	  Els	  voluntaris	  han	  de	  portar	  els	  seus	  sacs	  
de	  dormir,	  botes	  de	  treball	  i	  roba	  abrigada.	  	  
	  
Data	  límit:	  Fins	  a	  cobrir	  les	  places	  	  
Més	  Informació:	  http://www.deamicitia.eu/formulario-‐workcamps/	  
Codi	  del	  projecte:	  U22	  
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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.	  
	  

	  

Voluntariat	  curt	  a	  Polònia	  
Catalunya	   Voluntària	   té	   dues	   places	   per	   al	   projecte	   de	   voluntariat	   “MultiKulti”	   que	   es	   realitzarà	   del	   4	   de	  
Juliol	  al	  30	  d’Agost	  a	  Szczecin,	  Polònia.	  L’entitat	  treballa	  amb	  infants	  de	  9	  a	  13	  anys,	  amb	  associacions	  locals	  i	  
al	  centre	  regional	  de	  Voluntariat.	  Els	  voluntaris	  realitzaran	  tallers	  i	  activitats	  sobre	  diferents	  temàtiques	  com	  
medi	   ambient,	   cultura,	   etc.	   tenint	   una	   oportunitat	   per	   millorar	   les	   seves	   competències.	   Els	   voluntaris	  
participants	  del	  projecte	  provenen	  de	  diferents	  països.	   Poden	  participar-‐hi	   joves	  de	  18	  a	  30	  anys,	  que	  no	  
hagin	  realitzar	  un	  SVE	  superior	  a	  10	  mesos	  amb	  anterioritat.	  
	  
Data	  límit:	  24	  de	  Maig	  
Més	  Informació:	  http://goo.gl/9UR4Ot	  
	  

	  
	  

Voluntariat	  amb	  infants	  a	  la	  República	  Txeca	  
Catalunya	  Voluntària	  ofereix	  te	  una	  plaça	  de	  voluntariat	  per	  al	  projecte	  “New	  ways	  for	  professional	  growing	  
up”	  de	  12	  mesos	  començant	  al	  Setembre	  de	  2015	  a	  Ivancice,	  República	  Txeca.	  El	  grup	  de	  voluntari	  serà	  de	  
diferents	  països	  ,	  i	  col·∙laboraran	  amb	  l’entitat	  que	  treballa	  amb	  infants	  i	  joves.	  Els	  voluntaris	  realitzaran	  
activitats	  i	  tallers	  de	  diferents	  temàtiques	  com	  manualitats,	  pintura,	  etc.	  També	  hi	  participaran	  en	  els	  
campaments	  i	  estades	  que	  organitzen	  les	  escoles	  I	  altres	  activitats	  d’educació	  no	  formal	  que	  organitza	  el	  
centre,	  així	  com	  realitzant	  la	  documentació	  audiovisual	  de	  les	  activitats.	  
	  	  
Data	  límit	  :	  24	  de	  Maig	  
Més	  Informació:	  http://goo.gl/ugR61y	  
	  

	  
	  

Diferents	  oportunitats	  de	  Voluntariat	  a	  Lituània	  
L’associació	  Mundus	  ofereix	  diverses	  oportunitats	  de	  Voluntariat	  del	  projecte	  “Socialinis	  Veikmas”	  a	  Lituània	  
de	  8	  a	  10	  mesos	  de	  duració,	  a	  la	  capital	  de	  Lituània,	  Vilnius,	  començant	  al	  Setembre	  o	  Octubre	  de	  2015.	  Les	  
diferents	  oportunitats	  són	  per	  treballar	  a	  diferents	  entitat	  i	  centres	  que	  treballen	  amb	  infants	  i	  joves,	  ja	  sigui	  
en	  centres	  de	  dia,	  a	  través	  de	  la	  cultura	  i	  l’art,	  o	  amb	  infants	  i	  joves	  amb	  discapacitats.	  	  
	  
Data	  límit:	  Fins	  a	  cobrir	  les	  places	  
Més	  Informació:	  http://goo.gl/OvoXeo	  
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Diferents	  oportunitats	  de	  Voluntariat	  a	  Hongria	  
L’associació	  Mundus	  ofereix	  diverses	  oportunitats	  de	  Voluntariat	  a	  Hongria	  de	  8	  a	  12	  mesos	  de	  duració	  a	  
diferents	   ciutats	   i	   entitats	   de	   Hongria.	   Les	   entitats	   treballen	   amb	   infants	   i	   joves.	   Entre	   les	   activitats	  
proposades	  als	  diferents	  projectes,	  hi	  trobem	  la	  creació	  de	  tallers	  de	  diferents	  disciplines	  i	  la	  participació	  en	  
les	  activitats	  organitzades	  per	  les	  entitats	  
	  
Data	  límit:	  Fins	  a	  cobrir	  les	  places	  
Més	  Informació:	  http://goo.gl/7b0lua	  
	  

	  
	  

Voluntariat	  a	  França	  
L’associació	   Intercambia	   busca	   a	   quatre	   voluntaris	   per	   participar	   en	   el	   projecte	   a	   l’entitat	   “Maixon	   de	  
l’Europe	   Bodeaux	   Aquitaine”	   de	   10	   mesos	   de	   duració,	   començant	   al	   Setembre	   de	   2015.	   Els	   voluntaris	  
participaran	   a	   les	   activitats	   pròpies	   de	   l’entitat,	   com	   la	   promoció	   de	   la	   ciutadania	   Europea,	   projectes	   de	  
mobilitat,	  intercanvis,	  voluntariat,	  etc.	  
	  
Data	  límit:	  25	  de	  Maig	  
Més	  Informació:	  	  http://goo.gl/0cmGpN	  
	  

	  

Voluntariat	  de	  Curta	  durada	  a	  Turquia	  
L’associació	   Intercambia	   té	   una	   plaça	   per	   realitzar	   un	   voluntariat	   de	   dos	   mesos,	   començant	   al	   Juliol,	   A	  
Gziantep,	  Turquia.	  Al	  projecte	  hi	  participen	  de	  10	  a	  14	   joves	  de	  18	  a	  30	  anys.	  Els	   	  voluntariats	   treballaran	  
amb	   joves	   i	   infants	   de	   famílies	   de	   refugiats	   de	   Síria	   i	   Afganistan	   amb	   dificultats	   socials	   i	   econòmiques,	  
realitzant	  activitats	  amb	  els	  infants	  i	  joves	  de	  diferents	  de	  suport	  educatiu.	  
	  
Data	  límit:	  20	  de	  Maig	  
Més	  Informació:	  http://goo.gl/8vQFtt	  
	  
	  

Beques	  d’estudi	  
	  

Beques	  per	  estudiar	  Anglès	  a	  Austràlia	  Urgent	  
El	  grup	  de	  recolzament	  per	  estudiants	  AUssieYoutoo,	  que	  proporciona	  serveis	  gratuïts	  per	  joves	  que	  vulguin	  
estudiar	   a	   Austràlia,	   sorteja	   una	   beca	   valorada	   en	   6000	   euros,	   per	   estudiar	   a	   Sidney,	   Austràlia.	   La	   beca	  
consisteix	   en	   un	   curs	   d’anglès	   de	   2	   setmanes,	   els	   vols	   d’anada	   i	   tornada	   des	   de	   Barcelona	   i	   allotjament	  
durant	  les	  primeres	  set	  nits.	  El	  Guanyador	  tindrà	  també	  assessorament	  i	  seguiment	  gratuït.	  La	  inscripció	  es	  
realitzarà	  a	  través	  del	  Facebook,	  responent	  a	  la	  pregunta	  “Si	  només	  poguessis	  portar	  un	  objecte	  a	  Austràlia,	  
que	  t’emportaries?”	  amb	  els	  hastags	  #MePiroaAustralia	  y	  #SingaporeAirlines	  fins	  el	  13	  de	  Maig.	  
	  
Data	  límit:	  13	  de	  Maig	  
Més	  Informació:	  http://goo.gl/R8txJu	  
	  

	  



 

 

7 

7	  

MAIG 2015 

Beques	  per	  a	  estudiants	  de	  Màster	  empresarial	  a	  Manchester	  
L’escola	  de	  Negocis	  Manchester	  Bussines	   School	   ofereix	  beques	  de	  màster	  per	   a	   estrangers	   amb	  un	   valor	  
d’entre	  5000	  i	  20000	  lliures,	  i	  alguns	  programes,	  com	  el	  MES,	  fins	  a	  40.000.	  Els	  requisits	  per	  poder	  accedir	  a	  
la	  beca	  és	  tenir	  el	  graduat	  universitari	  amb	  bones	  qualificacions.	  Tot	  i	  que	  accepten	  estudiants	  de	  qualsevol	  
disciplina	   han	   de	   demostrar	   certes	   competències	   sobre	   economia	   i	   afers	   internacionals.	   També	   és	   un	  
requisit	  tenir	  experiència	  laboral	  mínima	  de	  3	  anys.	  
	  
	  
Data	  límit:	  1	  de	  Juny	  
Més	  Informació:	  http://goo.gl/nXj5ot	  
	  
	  
	  

Beques	  de	  Màster	  a	  Bristol	  
Universitat	  de	   l’Oest	  d’Anglaterra	   (UWE)	  a	  Bristol,	   ofereix	   tres	   tipus	  de	  beques	  per	   a	   alumnes	  de	  Màster,	  
obertes	  per	  a	  estudiants	  internacionals.	  Les	  beques	  ofereixen	  un	  descompte	  del	  10%	  de	  la	  matricula.	  A	  més	  
també	  hi	  ha	  beques	  específiques	  per	  a	  estudiants	  internacionals,	  oferint	  6	  beques	  del	  50%	  de	  la	  matrícula	  i	  
dos	   del	   25%.	   	   Els	   candidats	   han	   de	  mostrar	   una	   trajectòria	   acadèmica	   i	   professional	   brillant	   i	   domini	   de	  
l’anglès.	  
	  
Data	  límit:	  14	  de	  Juny	  
Més	  Informació:	  http://goo.gl/HdVUBj	  
	  
	  

Pràctiques	  Laborals	  
	  

Pràctiques	  a	  Airbnb	  Alemanya	  
AirBnB	  busca,	  a	  través	  de	  la	  seva	  pàgina	  web,	  diferents	  perfils	  per	  treballar	  i	  realitzar	  pràctiques.	  Entre	  elles	  
hi	   destaca	   aquesta	   oportunitat	   per	   realitzar	   les	   pràctiques	   de	   “Community	   Engangement”	   per	   mantenir	  
clients	   i	   usuaris	   contents	   i	   participatius	   a	   les	   xarxes.	   Es	   participarà	   en	   tot	   el	   procés	   de	   les	   campanyes,	   es	  
realitzarà	   la	   comunicació	   amb	   la	   comunitat	   de	   Airbnb	   a	   Alemanya	   amb	   emails,	   cartes,	   trucades,	   etc.	  
Mantenint	   bona	   relació	   amb	   els	   usuaris	   i	   les	   organitzacions.	   Es	   requereix	   bon	   nivell	   d’anglès	   i	   alemany,	  
titulació	  universitària,	  tenir	  aptituds	  hospitalàries,	  entre	  d’altres.	  
	  
	  

Data	  límit:	  Sense	  especificar	  
Més	  Informació:	  https://goo.gl/sM9Hm6	  
	  

	  

Beques	  ARGO	  de	  pràctiques	  a	  l’estranger	  
S'ofereixen	  beques	  de	  pràctiques	  a	   l'estranger	  de	  5	  a	  8	  mesos.	  Entre	  altres	   requisits	   s'ha	  de	   tenir	  un	   títol	  
universitari	   i	  menys	   de	   35	   anys.	   Els	   interessats	   s'han	   de	   registrar-‐se	   a	   l'aplicació	   informàtica	   disponible	   a	  
través	  de	  la	  pàgina	  web	  http://www.mecd.gob.es,	  a	  l'enllaç	  habilitat	  per	  la	  gestió	  del	  programa	  ARGO.	  
	  
Data	  límit:	  finals	  del	  2016	  
Més	  Informació:	  http://goo.gl/97TRnR	  
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Pràctiques	  d’arquitectura	  a	  Suïssa	  
El	  programa	  Eurodisea	  ofereix	  la	  possibilitat	  de	  realitzar	  pràctiques	  laborals	  a	  joves	  de	  18	  a	  30	  anys	  a	  l’atur.	  	  	  
L’Estudi	   d’arquitectura	   Mendrisio	   a	   Ticinio,	   Suïssa,	   busca	   a	   jove	   per	   realitzar	   pràctiques	   d’arquitectura	  
realitzant	   projectes,	   plans	   d’execució	   i	   detalls.	   Es	   requereix	   un	   nivell	   d’italià	   A2,	   tenir	   disponibilitat	   i	  
autonomia,	  i	  coneixements	  nivell	  avançat	  d’Autocad,	  Word	  i	  Excel.	  Les	  pràctiques	  són	  de	  Juny	  a	  Novembre	  
de	  2015.	  
	  
Data	  límit:	  Sense	  especificar	  
Més	  informació:	  http://goo.gl/DX1mN	  
	  

	  

Pràctiques	  a	  les	  Açores,	  Portugal	  
El	  programa	  Eurodisea	  ofereix	  la	  possibilitat	  de	  realitzar	  pràctiques	  laborals	  a	  joves	  de	  18	  a	  30	  anys	  a	  l’atur.	  	  	  
Les	   pràctiques	   consisteixen	   en	   la	   promoció	   de	   software	   especialitzat	   per	   als	  Hospitals,	  Connexal.	   La	   feina	  
consisteix	  en	  promoure	  el	  producte,	  posant-‐se	  en	  contacte	  amb	  hospitals	  i	  realitzar	  reunions	  amb	  els	  clients.	  
Es	  treballarà	  en	  un	  equip	  i	  s’aportaran	  idees	  de	  millora.	  És	  preferible	  una	  persona	  amb	  formació	  en	  Sanitat	  o	  
en	   Gestió	   d’empreses.	   També	   es	   requereixen	   competències	   de	   treball	   en	   equip,	   dinamisme,	   creativitat,	  
comunicació,	  iniciativa,	  resolució	  de	  problemes	  i	  habilitats	  interpersonals.	  Es	  requereix	  Espanyol	  o	  Francès.	  
	  
Data	  límit:	  15	  de	  Maig	  	  
Més	  Informació:	  http://goo.gl/27QdhU	  
	  
	  
	  

Pràctiques	  al	  Parlament	  Europeu	  per	  a	  estudiants	  
El	  Parlament	  Europeu	  ofereix	  una	  oportunitat	  de	  pràctiques	  per	  a	  joves	  que	  estiguin	  estudiant	  la	  Universitat	  
o	  estudis	  tècnics	  de	  nivell	  equivalent.	  Les	  pràctiques	  són	  d’1	  a	  4	  mesos	  de	  duració.	  Els	  candidats	  han	  de	  tenir	  
18	  anys,	  nacionalitat	  d’un	  país	  de	  la	  Unió	  Europea	  i	  coneixement	  d’una	  de	  les	  llengües	  de	  la	  Unió	  Europea.	  El	  
programa	  de	  beques	  ofereix	  una	  ajuda	  mensual	  i	  per	  les	  despeses	  de	  transport.	  
	  
Data	  límit:	  1	  Juny	  
Més	  Informació:	  http://goo.gl/y8Tq6T	  
	  
	  

Ofertes	  de	  Feina	  
	  

Administratiu	  a	  l’ambaixada	  Espanyola	  al	  Regne	  Unit	  
S’obre	  un	  concurs	  d’oposició	  per	  cobrir	  una	  plaça	  d’administratiu	  a	  l’ambaixada	  Espanyola,	  a	  Londres,	  Regne	  
Unit.	  Els	  candidats	  han	  de	  ser	  majors	  de	  16	  anys,	  amb	  titulació	  de	  batxillerat	  o	  superior.	  S’	  ha	  de	  demostrar	  
que	  poden	  realitzar	   les	   tasques	  pròpies	  de	   la	   feina	  com	  fer	  servir	  equips	   informàtics	   i	  programari,	  atenció	  
telefònica,	   mecanografia,	   traducció,	   arxiu,	   registre,	   entre	   d’altres.	   Els	   candidats	   hauran	   d’enviar	   una	  
fotocòpia	  del	  DNI,	  el	  CV	  i	  els	  mèrits	  que	  vulguin	  demostrar	  per	  accedir	  al	  concurs.	  	  
	  
Data	  límit:	  15	  de	  Maig	  
Més	  Informació:	  http://goo.gl/LsJ8Uy	  
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Cuiners	  i	  xefs	  a	  Suècia	  
La	  cadena	  de	  restaurants	  Le	  Pain	  Francais	  busca,	  a	  través	  d’Eures,	  un	  xef	  i	  5	  cuiners	  especialistes	  en	  
barbacoa	  i	  grill	  per	  començar	  urgentment	  al	  restaurant	  a	  Gothenburg,	  Suècia.	  Busquen	  personal	  amb	  
experiència	  en	  restaurants	  amb	  molta	  feina,	  experiència	  en	  cuina	  francesa	  i	  bon	  nivell	  d’anglès	  o	  francès.	  	  
Ofereixen	  un	  contracte	  indefinit	  i	  un	  salari	  d’entre	  2000	  i	  3000	  euros	  	  mensuals	  i	  allotjament.	  És	  requereix	  
formació	  específica	  de	  xef	  o	  cuina.	  Les	  entrevistes	  es	  podran	  realitzar	  a	  Espanya.	  
	  
Data	  límit:	  20	  de	  Maig	  
Més	  Informació:	  http://goo.gl/6Ny9r5	  
	  

	  
Animadors	  per	  treballar	  a	  Disneyland	  París	  
Disneyland	  París	  i	  Erues	  realitzen	  un	  procés	  de	  selecció	  per	  treballar	  a	  Disneyland	  París,	  França.	  Busquen	  
persones	  per	  treballar	  d’animadors	  en	  diferents	  espectacles	  i	  realitzar	  els	  rols	  de	  personatges	  Disney.	  Hi	  ha	  
un	  total	  de	  30	  feines	  per	  a	  dones	  i	  15	  per	  homes.	  Es	  treballarà	  durant	  la	  temporada	  d’estiu	  fins	  a	  l’octubre	  o	  
gener	  2016,	  en	  funció	  de	  contracte	  i	  posició.	  Es	  requereix	  francès	  i	  anglès	  i	  ser	  majors	  d’edat.	  El	  càsting	  es	  
realitzarà	  de	  10	  a	  18h,	  i	  s’haurà	  de	  portar	  un	  CV,	  el	  DNI	  i	  un	  bolígraf,	  no	  es	  pot	  anar	  amb	  maquillatge.	  
	  
Procés	  de	  selecció:	  24	  de	  Maig	  a	  Madrid	  
Més	  Informació:	  http://goo.gl/aeS5l5	  

	  
Farmacèutics	  a	  Noruega	  i	  Suècia	  
L’empresa	   internacional	   de	   selecció	  AG	   Johnsen	   busca	   farmacèutics	   per	   treballar	   a	   Noruega	   i	   Suècia.	   Els	  
candidates	  treballaran	  informant	  sobre	  les	  medicines,	  	  atenent	  i	  venent	  els	  productes.	  Es	  busquen	  persones	  	  
que	   tinguin	   els	   permisos	   per	   exercir	   de	   farmacèutic	   al	   país	   d’origen,	   hauran	   de	   presentar	   una	   còpia	   de	  
l’autorització	  quan	  es	  presentin	  a	  l’oferta	  de	  feina.	  Es	  necessari	  tenir	  nivell	  d’anglès	  fluid,	  coneixements	  de	  
Noruec	  o	  Suec	  seran	  un	  plus.	  S’ofereix	  un	  sou	  d’uns	  2790	  Euros	  al	  mes	  i	  un	  contracte	  de	  6	  mesos	  de	  prova.	  
	  
Data	  límit:	  29	  de	  Maig	  
Més	  Informació:	  http://goo.gl/uwMW6z	  
	  
	  

Professors	  al	  Regne	  Unit	  
Eures	  i	  l’Agencia	  UTEAH	  Training&Placement	  Specialists	  realitzen	  un	  procés	  de	  selecció	  per	  cobrir	  150	  places	  
de	  professors	  al	  Regne	  Unit.	  La	  previsió	  l’increment	  d’alumnes	  de	  6	  a	  16	  anys	  i	  el	  descens	  de	  vocació	  en	  la	  
docència,	  preveu	  una	  la	  necessitat	  de	  professorat	  al	  Regne	  Unit,	  sobre	  tot	  a	  Anglaterra.	  Les	  especialitats	  que	  
s’ofereixen	  són	  Matemàtiques,	  Biologia,	  Química,	  Física	  e	  Informàtica	  per	  a	  escoles	  privades	  a	  zones	  
metropolitanes	  en	  els	  regions	  de	  Kent,	  Esexx,	  Surrey,	  Londres,	  entre	  d’altres.	  Es	  requereix	  qualificació	  de	  la	  
matèria	  (llicenciatura	  o	  grau)	  i	  el	  CAP	  o	  Màster	  de	  professorat	  i	  un	  nivell	  d’anglès	  d’un	  B2+	  o	  C1,	  com	  a	  
mínim.	  L’empresa	  UTEACH	  ofereix	  formació	  gratuïta	  per	  als	  candidats	  per	  adaptar-‐se	  al	  Currículum	  del	  
Regne	  Unit.	  S’ha	  d’enviar	  una	  carta	  de	  presentació	  en	  anglès	  i	  el	  CV.	  
	  
Data	  límit:	  14	  Juny	  
Més	  Informació:	  http://goo.gl/9OsCVm	  
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Fisioterapeutes	  de	  temporada	  a	  França	  
L’empresa	  de	  selecció	  SELEUROPA	  busca	  fisioterapeutes	  titulats	  per	  treballar	  a	  establiments	  termals	  d’Abril	  
a	  Octubre,	  aproximadament.	  Les	  diferents	  ofertes	  demanen	  entre	  un	  A2	  a	  un	  B1	  de	  Francès	  i	  el	  sou	  és	  
d’entre	  1300	  i	  1800	  euros	  nets	  al	  mes.	  Algunes	  ofertes	  ofereixen,	  també,	  l’allotjament.	  S’aconsella	  tenir	  
cotxe	  per	  treballar.	  L’empresa	  assessora	  i	  ajuda	  per	  realitzar	  els	  tràmits	  necessaris	  per	  poder	  treballar.	  
	  
Data	  límit:	  14	  Juny	  
Més	  Informació:	  http://goo.gl/LbsyIA	  
	  

	  
Infermeres	  a	  Irlanda	  
L’empresa	  Nursing	  Homes	  Ireland	  i	  Eures	  Irlanda,	  realitzen	  un	  procés	  de	  selecció	  per	  cobrir	  300	  llocs	  de	  feina	  
d’infermeria.	  Els	  candidats	  poden	  ser	  nou	  titulats	  i	  sense	  experiència	  laboral.	  Ofereixen	  un	  salari	  anual	  
d’entre	  27216	  i	  39.952	  euros,	  possibilitat	  d’accedir	  a	  un	  contracte	  indefinit	  i	  ajuda	  per	  realitzar	  els	  tràmits	  
necessaris.	  Es	  demana	  un	  nivell	  B2	  d’anglès,	  interès	  en	  el	  sector	  i	  un	  compromís	  mínim	  de	  12	  mesos.	  
	  
Data	  límit:	  6	  de	  Juny	  
Més	  Informació:	  http://goo.gl/PQAUhf	  

	  
Professionals	  de	  les	  IT	  a	  Suècia	  
Eures	  Suècia	  busca	  professionals	  del	  sector	  IT	  i	  les	  telecomunicacions	  per	  treballar	  a	  diferents	  empreses	  del	  
sector	  especialistes	  en	  Software	  i	  Hardware	  amb	  competències	  com,	  Java,	  JQuery,	  PHP,	  	  SAP,	  Visual	  Studio,	  
Web,	  C	  /	  C++	  /	  C#	  entre	  d’altres.	  Busquen	  a	  professionals	  amb	  3	  anys	  d’experiència	  en	  el	  sector,	  si	  és	  
possible	  amb	  un	  màster,	  que	  parlin	  anglès	  fluid.	  El	  procés	  de	  selecció	  es	  realitzarà	  a	  través	  de	  Linkedin.	  
	  
Data	  límit:	  6	  de	  Juny	  
Més	  Informació:	  http://goo.gl/CDMEiG	  
	  
	  

Xefs	  i	  cuiners	  a	  Hotel	  a	  Suècia	  
La	  cadena	  hotelera	  Nordic	  choice	  hotels	  i	  Eures,	  busquen	  xefs	  i	  cuiners	  per	  treballar	  a	  les	  cuines	  dels	  seus	  
hotels.	  L’Empresa	  busca	  a	  personal	  que	  sigui	  capaç	  de	  preparar	  menús,	  gestionar	  les	  comandes,	  realitzar	  els	  
horaris,	  preparar	  els	  menjars	  i	  	  altres	  tasques	  del	  restaurant.	  Es	  requereix	  coneixements	  de	  cuina,	  realització	  
de	  pa,	  habilitats	  de	  treballar	  en	  equip,	  neteja	  i	  seguretat,	  coneixement	  de	  dietes	  especials,	  entre	  d’altres.	  	  
	  
Data	  límit:	  sense	  especificar	  
Més	  Informació:	  http://goo.gl/z2LvFM	  
	  
	  

Cambrers	  al	  Regne	  Unit	  
El	  restaurant	  Marcus	  Qreing	  busca	  cambrers	  i	  cambreres	  per	  treballar	  al	  restaurant,	  tenint	  una	  oportunitat	  
de	   progressar.	   Les	   tasques	   de	   la	   feina	   són	   assistir	   amb	   les	   tasques	   de	   la	   cuina	   i	   servei.	   Es	   requereixen	  
competències	  d’organització	   i	  planificació,	  gestió	  personal,	  habilitats	   comunicatives,	   proactiva	   i	   flexibilitat,	  
així	  com	  capacitat	  per	  treballar	  sota	  pressió.	  Els	  candidats	  han	  d’estar	  vivint	  ja	  al	  Regne	  Unit,	  	  
	  
Data	  límit:	  sense	  especificar	  
Més	  Informació:	  http://goo.gl/vP6ZkU	  
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Tallers	  i	  xerrades	  
	  

Prepara't:	  CV,	  carta	  i	  Entrevista	  en	  anglès	  
Vols	   treballar,	   estudiar,	   fer	   practiques	   a	   l’estranger?	  Deixes	   sempre	  pel	   darrer	  moment	   traduir	   el	   teu	  CV,	  
redactar	  una	  bona	  carta	  de	  motivació?	  t’	  aterra	  l’entrevista	  en	  anglès?	  
Aquest	  taller	  et	  donarà	  consells	  i	  recursos	  per	  	  preparar	  el	  teu	  CV	  i	  la	  carta	  de	  presentació	  traient-‐li	  suc	  a	  les	  
teves	  competències	  i	  qualitats.	  A	  més	  t’ajudarem	  a	  preparar	  l’entrevista	  en	  anglès.	  S’oferirà	  l’oportunitat	  de	  
concertar	  una	  assessoria	  per	  practicar	  i	  fer	  una	  entrevista	  en	  anglès.	  
	  
15	  de	  Maig,	  19:30	  h.	  El	  Sidral,	  Centre	  Cívic	  Cabot	  i	  Barba.	  Plaça	  Miquel	  Biada	  5,	  Mataró	  
Inscripció:	  http://goo.gl/vQP4OF	  
	  

English	  Abroad	  
Tant	  si	  vols	  aprendre	  anglès	  des	  de	  zero	  or	  you	  just	  want	  to	  improve	  your	  english	  abroad…	  Aquest	  és	  el	  teu	  
taller!	  
Et	  proposem	  diferents	  recursos	  per	  millorar	  i	  practicar	  l’anglès	  a	  l’estranger	  i	  des	  de	  casa,	  així	  com	  preparar	  
la	  teva	  estada	  abans	  de	  marxar.	  
	  
Dimarts	  26	  de	  Maig.	  19:30	  h.	  Espai	  Jove	  d’Alella:	  Antigues	  Escoles	  Fabra.	  Avinguda	  Ferran	  Fabra	  nº1,	  1ª	  
planta,	  Alella	  
Inscripció:	  http://goo.gl/RpA97S	  
	  
Prepara’t	  per	  marxar	  a	  l’estranger	  (itinerari	  d’estiu):	  	  
Oportunitats	  +	  Recursos	  +	  CV	  +	  carta	  de	  motivació	  +	  Entrevista	  en	  anglès.	  	  
Vols	   treballar,	   estudiar,	   fer	   pràctiques	   a	   l’estranger?	  Deixes	   sempre	  pel	   darrer	  moment	   traduir	   el	   teu	  CV,	  
redactar	  una	  bona	  carta	  de	  motivació?	  T’aterra	  l’entrevista	  en	  anglès?	  
En	  aquest	  itinerari	  pràctic	  de	  tres	  sessions,	  t’ajudarem	  a	  trobar	  recursos	  a	  l’estranger,	  a	  realitzar	  el	  teu	  CV	  i	  
la	  carta	  de	  presentació	  per	  a	  una	  oportunitat	  o	  oferta	  real,	  traient-‐li	  suc	  a	  les	  teves	  competències	  i	  qualitats.	  
A	   més	   t’ajudarem	   a	   preparar	   l’entrevista	   en	   anglès,	   i	   et	   donarem	   l’oportunitat	   a	   practicar,	   fent	   una	  
entrevista	  personal	  en	  anglès	  les	  darreres	  setmanes	  de	  Juliol.	  
	  
Vilassar	  de	  Mar	  
Data:	  tallers	  1,8	  i	  15	  de	  Juliol.	  Entrevistes	  personals	  22	  i	  29	  de	  19-‐20:30h	  
Lloc:	  Can	  Jorba	  	  C/Santa	  Eulàlia,	  140	  ,	  Vilassar	  de	  Mar	  
Inscripció:	  http://goo.gl/KlEXtJ	  
	  
Malgrat	  de	  Mar	  
Data:	  tallers	  2,9	  i	  16	  de	  Juliol.	  Entrevistes	  personals	  23	  i	  30	  de	  18-‐19:30h	  
Lloc:	  Centre	  Cívic	  Malgrat	  de	  Mar.	  C/Segre	  1	  
Inscripció:	  http://goo.gl/IPVBcf	  
	  
Mataró	  
Data:	  tallers	  3,10	  i	  17	  de	  Juliol.	  Entrevistes	  personals	  24	  i	  31	  de	  11-‐12:30h	  
Lloc:	  Centre	  Cívic	  Cabot	  i	  Barba.	  Plaça	  Miquel	  Biada	  5,	  Mataró	  
Inscripció:	  http://goo.gl/iAqAwB	  
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Maresmencs	  al	  món	  
	  

Voluntariat	  lliure	  
La	  Júlia	  Crosas,	  una	  jove	  	  de	  Malgrat	  de	  Mar,	  ens	  explica	  la	  seva	  experiència	  realitzant	  
un	  voluntariat	  amb	  una	  xarxa	  de	  voluntariat	  lliure	  aquest	  hivern.	  	  
	  

	  
	  
Em	  dic	  Júlia	  Crosas	  i	  tinc	  19	  anys.	  Sóc	  una	  noia	  que	  no	  para	  mai	  quieta,	  m'agrada	  fer	  moltes	  coses,	  participar	  
en	  tot	  tipus	  d'activitats	  i	  viure	  noves	  experiències.	  	  
	  
Del	  20	  de	  gener	  al	  10	  de	  febrer	  d'aquest	  any	  vaig	  
tenir	  vacances	  de	  la	  universitat	  i	  vaig	  decidir	  que	  
havia	  de	  fer	  alguna	  cosa.	  Volia	  viatjar	  i	  m'era	  igual	  
on,	  així	  que	  vaig	  anar	  a	  parlar	  amb	  	  Joventut	  de	  
Malgrat	  de	  Mar	  i	  em	  van	  derivar	  a	  	  la	  Raquel,	  de	  
Mobilitat	  Jove	  Internacional	  del	  Maresme	  per	  
preguntar	  què	  podia	  fer	  aquells	  dies.	  Em	  va	  donar	  
molta	  informació	  sobre	  maneres	  de	  viatjar,	  entre	  
elles,	  la	  pàgina	  de	  voluntariat	  Helpx	  
(www.helpx.com),	  on	  t'inscrius	  i	  veus	  tot	  un	  
seguit	  de	  gent	  que	  t'ofereix	  menjar	  i	  allotjament	  a	  
casa	  seva	  a	  canvi	  de	  que	  treballis	  i	  els	  ajudis	  
durant	  algunes	  hores	  al	  dia.	  	  
	  
Vaig	  contactar	  amb	  una	  família	  que	  tenien	  una	  granja	  a	  Alemanya	  per	  veure	  si	  hi	  podia	  anar	  durant	  uns	  dies	  
i	  em	  van	  dir	  que	  sí,	  així	  que	  des	  del	  25	  de	  gener	  fins	  el	  4	  de	  febrer	  vaig	  marxar	  a	  Alemanya.	  La	  família	  vivia	  a	  
un	  petit	  poble	  anomenat	  Prabstorf	  a	  1	  hora	  i	  mitja	  de	  Hamburg	  en	  cotxe.	  	  
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Tenen	  dos	  fills,	  un	  de	  4	  mesos	  i	  l'altre	  de	  dos	  anys	  els	  dos	  la	  mar	  d'adorables.	  Van	  aconseguir	  que	  des	  del	  
primer	  dia	  em	  sentís	  part	  de	  la	  família.	  Al	  matí,	  esmorzàvem	  tots	  quatre	  junts	  i	  després	  el	  pare	  marxava	  a	  
treballar.	  Jo	  solia	  fer	  feina	  de	  la	  granja	  com	  ara	  posar	  menjar	  als	  animals,	  canviar-‐los	  l'aigua,	  netejar	  el	  lloc	  
on	  dormíem...	  i	  després	  els	  ajudava	  a	  cuinar	  i	  a	  estar	  amb	  els	  nens.	  Després	  de	  dinar,	  com	  que	  feia	  molt	  de	  
fred	  i	  es	  feia	  fosc	  ja	  no	  sortíem	  de	  casa	  i	  solia	  passar	  les	  tardes	  jugant	  amb	  els	  nens.	  	  
	  

	  
Sempre	  esmorzàvem,	  dinàvem	  i	  sopàvem	  tots	  junts.	  També	  vaig	  passar	  grans	  estones	  parlant	  amb	  la	  dona	  
de	  la	  casa	  durant	  les	  "hores	  del	  té".	  Feia	  vida	  amb	  ells,	  algun	  dia	  ens	  va	  venir	  a	  visitar	  la	  seva	  família,	  un	  altre	  
dia	  vam	  anar	  a	  veure	  els	  pobles...	  	  

	  
Ha	  sigut	  una	  experiència	  molt	  i	  molt	  maca.	  He	  viscut	  10	  dies	  
de	  manera	  totalment	  diferent	  en	  com	  visc	  a	  aquí	  i	  ha	  estat	  
fantàstic,	  he	  après	  moltíssimes	  coses.	  Per	  arribar	  a	  la	  granja,	  
vaig	  haver	  d'agafar	  diversos	  autobusos	  i	  trens;	  viatjar	  sol	  
per	  primera	  vegada	  potser	  fa	  una	  mica	  de	  por	  però	  m'ha	  
agradat	  molt	  perquè	  t'obliga	  a	  espavilar-‐te	  i	  buscar-‐te	  la	  
vida	  i	  t'adones	  que	  hi	  ha	  molta	  gent	  amable	  al	  món	  que	  està	  
disposada	  a	  ajudar-‐te.	  	  
	  

Recomano	  a	  tothom	  que	  s'inscrigui	  en	  aquesta	  pàgina,	  segur	  que	  trobeu	  algun	  lloc	  que	  us	  agradi	  on	  pugueu	  
ajudar,	  és	  una	  manera	  fàcil	  i	  barata	  de	  viatjar,	  per	  mi	  ha	  sigut	  una	  experiència	  inoblidable!	  	  
	  

Júlia	  Crosas	  
	  

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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