
 

1 
 
 

Juny 2016 



 

2 
 

Aquest mes... 

 

Notícies ................................................................................................................................................... 3 

Brexit: el procés de UK per sortir de la Unió Europea ..................................................................................................... 3 
Llums, càmera i… acció! ................................................................................................................................................... 4 
Fem protagonistes del Servei de Mobilitat els i les aventureres del Maresme ............................................................... 6 

 

Servei de Voluntariat Europeu ................................................................................................................. 7 

"School Club" a la República Txeca .................................................................................................................................. 7 
Voluntariat Social a la capital de Moldàvia ...................................................................................................................... 7 
Voluntariat a la granja Cuckoo a Portugal ....................................................................................................................... 8 

 

Intercanvis Juvenils i  Formacions Internacionals ...................................................................................... 8 

Curs de formació a Egipte ................................................................................................................................................ 8 
Curs de coaching als Països Baixos .................................................................................................................................. 9 

 

Beques d’estudi ....................................................................................................................................... 9 

Beques Faro ..................................................................................................................................................................... 9 
Beques de la fundació Nieman per a projectes d’investigació en periodisme ................................................................ 9 
Beques per estudiar a Mèxic ........................................................................................................................................... 9 

 

Pràctiques Laborals................................................................................................................................ 10 

Programa de pràctiques ARGO ...................................................................................................................................... 10 
Assistents de parla castellana ........................................................................................................................................ 10 
Pràctiques de pastisseria ............................................................................................................................................... 10 
Pràctiques a les institucions europees .......................................................................................................................... 11 

 

Ofertes de Feina .................................................................................................................................... 11 

Es busca personal de l’àmbit social al Regne Unit ......................................................................................................... 11 
Oferta de feina d’infermer/es a Irlanda ......................................................................................................................... 11 
Treballar en institucions europees ................................................................................................................................ 11 
Procés de selecció per a experts del sector IT per Alemanya ........................................................................................ 11 

 

Tallers al Maresme ................................................................................................................................ 12 

Treballa a l’estranger ..................................................................................................................................................... 12 

 

Maresmencs/ques al món ...................................................................................................................... 13 

Anem de festival de dança a Turquia amb l’Eric ............................................................................................................ 13 



 

3 
 

 

Notícies 

 

Brexit: el procés de UK per sortir de la Unió Europea 

Sou moltes les persones que us apropeu a les assessories per demanar-nos: i ara què? I 

aquesta és una pregunta que ens està fent tothom. Com afectarà aquesta situació a la 

mobilitat internacional? Què els hi passarà a les persones que viuen i treballen allà? I als 

programes de voluntariat?  

 

Tenim poca informació al respecte, però la poca que tenim us la volem transmetre. Posem-

nos, primer en situació, el dia 23 de juny es va celebrar el referèndum al Regne Unit on es 

preguntava: 

 

El Regne Unit ha de romandre com a membre de la UE o ha de marxar de la UE? 

 
 

El resultat va ser d’un 51,9% a favor d’abandonar la UE i enfront d’un 48’1% a favor de quedar-

se. 
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Per tant, immediatament el dia 24 de juny començà el procés de desconnexió. La Comissió 

Europea feia un comunicat a la seva pàgina web oficial, explicant els passos que es seguiran 

per tal de fer-ho realitat. 

 

Des d’ara i durant un període de dos anys, comencen un seguit de negociacions previstes en 

l’Article 50 del Tractat de la Unió Europea, el qual parla sobre què s’ha de fer en cas que un 

Estat membre decideixi marxar de la UE. Aquestes negociacions determinaran com 

s’emprendrà aquest procés i quina serà la posterior relació entre ambdues parts.  

 

Mentre aquest pla estigui en marxa, es seguirà aplicant la llei com fins ara i si en dos anys no 

s’ha arribat a cap acord, el Regne Unit trencarà totalment les relacions amb la UE sense que 

s’instauri cap altre vincle.  

 

Més informació a: http://goo.gl/0FgE2k  

 

I  el programa Erasmus+? 

També s’ha fet un comunicat oficial sobre el futur del programa en aquesta pàgina 

web http://goo.gl/uG3LDx en el qual es diu que “la llei de la UE es continua aplicant en 

la seva totalitat al Regne Unit fins que aquest deixi definitivament de ser Estat 

Membre, i que això es trasllada també als projectes finançats pel programa Erasmus+” 

 

 

 

Llums, càmera i… acció! 

Sou amants del cinema? Uns/es friquis de les sèries? Us encantaria poder visitar les 

localitzacions on van ser gravades les vostres escenes preferides? Practiqueu cineturisme! 

 

Que sabríeu dir quina sèrie es va rodar a la badia de Wallilabou a l’illa de Sant Vincent i la 

Granadina? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

http://goo.gl/0FgE2k
http://goo.gl/uG3LDx
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O quantes i quines pel·lícules s’han rodat a la universitat d’Oxford? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Tot i que actualment són poques les persones que practiquen aquesta tendència, a qui no li 

agradaria reviure en persona aquell escenari de la vostra sèrie o pel·lícula preferida? 

Actualment és difícil trobar informació sobre aquest tipus de turisme. Tot i així hi ha algunes 

plataformes on-line que ofereixen un directori de recerca. El buscador més conegut és Film 

Locations Worldwide, que malgrat que és una pàgina amb un disseny gràfic poc atractiu, és 

molt útil per fer recerques per títol, actor/actriu, llocs… 

 

 
 

http://goo.gl/n1NK1V   

 

També volem destacar el buscador Filmaps que té un directori de les localitzacions més 

populars i que es va construint de manera interactiva amb els i les usuàries. 

 

 
 

http://goo.gl/5hfLKh  
 

http://goo.gl/n1NK1V
http://goo.gl/5hfLKh
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I no només podem trobar les pel·lícules rodades per personatges de “carn i óssos”, també les 

pel·lícules d’animació estan basades i inspirades en localitzacions reals! En aquesta pàgina web 

http://goo.gl/2ASnWc  s’ha fet un recull dels escenaris que han marcat les nostres infàncies. 

 

 
 

Fem protagonistes del Servei de Mobilitat els i les aventureres del Maresme 
Recordeu que tenim en marxa una campanya d’estiu per recollir les vostres experiències a 

l’estranger durant l’estiu. 

 
 

Heu estat moltes les persones joves que heu vingut a les nostres assessories aquest curs i ara 

un cop passat l’estiu segur que heu pogut posar en pràctica els vostres projectes internacionals. 

Finalment heu anat uns camps de treball? Teniu una feina d'estiu a l'estranger? Heu viatjat a 

l'altra punta del món? Heu viscut una estada fent d’Aupair? Us heu mogut a través de 

l’Interrail? Heu fet alguna formació internacional? Algun curs? Heu practicat el turisme 

alternatiu? 

Feu-nos arribar una fotografia del vostre estiu internacional amb una petita descripció a través 

del correu electrònic o el Facebook, d’aquesta manera a finals de l’estació farem un recull de 

totes les experiències Maresmenques d’arreu del món. 

http://goo.gl/2ASnWc
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Servei de Voluntariat Europeu 

 
Servei de Voluntariat Europeu (SVE o EVS, en anglès) és un programa de la Unió Europea que 
permet a joves d’entre 18 i 30 anys fer un voluntariat en un país de la Unió Europea o països 
veïns. El programa té una durada de 6 a 12 mesos, i inclou allotjament, manutenció, 
assegurança, diners per a despeses bàsiques i curs de llengua. 
 
 

"School Club" a la República Txeca 

Els i les voluntàries organitzaran i portaran a terme conjuntament amb els educadors/es 

responsables, activitats de lleure dins del programa "school club" amb infants i adolescents 

d'entre 3 i 15 anys. Les activitats que es portaràn a terme, inclouen jocs cooperatius, 

dinàmiques col·lectives, esports, tallers de cuina, reciclatge, etc. 

 

Data límit: 25 de setembre del 2016 

Més informació a: http://goo.gl/93QYHM    

 

 

 

Voluntariat Social a la capital de Moldàvia 
 

 
 

"Flat Space for the comunity" és un projecte cultural i social que es porta a terme per part de 

l'organització Oberliht. Aquesta convida a tres persones voluntàries de diferents països a 

implicar-se durant 12 mesos fent un EVS. La major part de l'activitat es concentra en la 

dinamització del "Flat space" amb esdeveniments artístics i culturals independents, muntant 

tallers i formacions per a estudiants d'art, escrivint articles per a la PotsBox Magazine, ajudar 

als artistes residents... contribuint d'aquesta manera a dinamitzar la comunitat local.  

 

Data límit: 15 de setembre del 2016 

Més informació a: http://goo.gl/5u89uI  

http://goo.gl/93QYHM
http://goo.gl/5u89uI
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Voluntariat a la granja Cuckoo a Portugal 

Les persones voluntàries treballaran en una àrea protegida en la que realitzaràn pràctiques 

agrícoles sostenibles i biològiques, com tenir cura del bestiar. També participaran en les 

accions de la campanya per netejar els boscos. Els i les voluntàries estaran allotjades en una 

Residència ecològica que gaudeix d'uns paisatges privilegiats. S'hi podran estar 4 setmanes 

dins del període de setembre a novembre. 

 

Data límit: No hi ha 

Més informació a: http://goo.gl/uxlJ05  

 

Intercanvis Juvenils i Formacions Internacionals 

 

Els intercanvis juvenils són estades de curta durada, majoritàriament per a joves de 18 a 25 

anys (alguns a partir de 13 i fins a 30 anys), que allotja algún país participant del programa 

Joventut en Acció. 

Les formacions internacionals s’adrecen a joves i professionals que treballin en l'àmbit de la 

Joventut, i estan finançades en el marc 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 l’aportació d’una quota 

al soci de l’entitat.  
 

Curs de formació a Egipte 

Del 24 al 30 de Novembre tindrà lloc a Siwa Oasis (Egipte) el trainning course “Show My Skills”. 

Aquesta formació té l’objectiu de potenciar el lideratge i les habilitats necessàries per la gestió 

d'esdeveniments basats en l'educació no formal i l'aprenentatge intercultural. Aquest curs està 

dissenyat per als joves altament motivats que treballen en organitzacions juvenils. 

 
Data límit: 15 d’octubre del 2016 

Més informació a: https://goo.gl/97bs93    

http://goo.gl/uxlJ05
https://goo.gl/97bs93
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Curs de coaching als Països Baixos 

Del dia 7 al 13 d’octubre es realitzarà un curs de formació sobre eines pràctiques de 

coaching i mentoria a la ciutat de Ommen als Països Baixos. Aquest curs vol fer 

incidència en les dinàmiques per establir una bona comunicació, i treballar els vincles 

amb els i les altres, els malentesos, estimulant la flexibilitat i creativitat en els 

comportaments i en la resolució de conflictes, etc. 

 

Data límit: 21 de setembre del 2016 

Més informació a: https://goo.gl/6TwqTR  

Beques d’estudis 
 

Beques Faro 

És una beca destinada a estudiants menors de 30 anys que desitgin fer pràctiques en el món 

laboral d’una durada de 5 a 6 mesos. Estan finançades pel Ministeri d’Educació, Cultura i 

Esport, i es demana com requisit, tenir residència legal a l’Estat Espanyol, estar  matriculat en 

alguna modalitat de grau, llicenciatura o enginyeria, en una universitat espanyola, i haver 

superat un mínim del 70% dels crèdits de l’ensenyament.  

 

Data límit: 31 de Desembre de 2017 

Més informació: http://goo.gl/KSvpWL   

 

 

Beques de la fundació Nieman per a projectes 

d’investigació en periodisme 

La fundació Nieman selecciona periodistes internacionals cada any per estudiar a la Universitat 

de Harvard als Estats Units, durant un període de fins a 12 setmanes (segons el tipus de 

projecte que desenvolupin). Aquestes beques tenen l’objectiu de promoure el periodisme cap 

a noves maneres de concebre’l i materialitzar-ho.  

 

Data límit: 1 octubre del 2016  

Més informació a: http://goo.gl/zYLWEI   

 

Beques per a estudiar a Mèxic 

La Secretaria de Relacions Exteriors (SRE) a través de l’Agència Mexicana de Cooperació 

Internacional per al Desenvolupament (AMEXCID) convoca a persones de nacionalitat 

https://goo.gl/6TwqTR
http://goo.gl/KSvpWL
http://goo.gl/zYLWEI
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estrangera que estiguin interessades a realitzar estudis d’especialitat (màster, doctorats i 

investigacions de postgrau) en alguns de les universitats nacionals del país que s’hi detallen.  

 

Data límit: 23 de setembre del 2016 

Més informació a: http://goo.gl/5rqp0G   

 

 

Pràctiques Laborals 

 
Programa de pràctiques ARGO 

Aquest programa va adreçat a persones menors de 35 anys que hagin obtingut el títol 

universitari en els 3 últims anys a qualsevol universitat espanyola. Les pràctiques es realitzaran 

a empreses europees, americanes, canadenques i asiàtiques, i tenen una durada de 6 mesos. 

Les beques ARGO ofereixen un suport econòmic per l’estada, el viatge, l’assegurança i, si és 

necessari, el visat. 

 

Data límit: 31 de desembre del 2016 

Més informació a: http://goo.gl/rTIYCN   

 

Assistent de parla castellana 

Es busca una persona jove amb bon nivell de francès i castellà per fer unes pràctiques de 5 

mesos ensenyant castellà, assistint a activitats pedagògiques i fent formació a treballadors/es 

d’una empresa a  Rhône (França).  

 

Data límit: No s’especifica  

Més informació: http://goo.gl/97cbcB   

 

Pràctiques de pastisseria 

A Fribourg (Suïssa) busquen a una persona jove per a fer pràctiques durant 7 mesos en una 

empresa de pastisseria on s’haurà de posar en pràctica els coneixements formatius en la 

creació de noves col·leccions de pastisseria fina i xocolates, donant suport a la creació de 

propostes en els tallers de producció. 

 

Data límit: 15 de setembre del 2016 

Més informació a: http://goo.gl/aIovCQ  

 

 

 

http://goo.gl/5rqp0G
http://goo.gl/rTIYCN
http://goo.gl/97cbcB
http://goo.gl/aIovCQ
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Pràctiques a les institucions europees 

Recentment s'ha obert el període d'inscripcions per sol·licitar pràctiques remunerades que 

ofereixen les institucions europees, i que es portaràn a terme entre els mesos de Gener i Juliol 

de 2017. Podeu ampliar la informació en el link.  

 

Més informació a: http://goo.gl/VZvxBC  

Ofertes de feina 

 

Es busca personal de l’àmbit social al Regne Unit 

People in Action és una organització solidària que treballa amb col·lectius desfavorits del seu 

entorn. Busquen a persones que tinguin un mínim de coneixement d’anglès i estudis en l’àmbit 

social: psicòlegs/es, treballadors/es socials, educadors/es socials, per assistir-los en aquestes 

tasques.  

 

Data límit: 20 d’octubre del 2016 

Més informació a: https://goo.gl/U044ih   

 

Oferta de feina d’infermer/es a Irlanda 

Ofereixen un contracte permanent, vacances pagades, acollida i suport per a buscar habitatge 

per cobrir els llocs d’infermer/a a.  A més les persones escollides tindran l’oportunitat de 

seguir fent formació continua que amplii les competències que desenvolupa en les seves 

tasques professionals.   

 

Data límit: 15 de setembre del 2016 

Més informació a: https://goo.gl/0xhNEf  

 

Treballar a institucions europees 

Us presentem el portal de feina per a treballar en institucions 

europees. Actualment hi ha processos oberts per a diversos 

llocs de treball com ara a recepció, administració, traduccions, 

etc. 

Més informació a: http://goo.gl/9u4Jrw   

 

 

Procés de selecció per a experts del sector IT (Tecnologia 

de la Informació) per Alemanya 

https://goo.gl/U044ih
https://goo.gl/0xhNEf
http://goo.gl/9u4Jrw
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Les seus d’EURES Alemanya i EURES Espanya, es coordinen per portar a terme un procés de 

selecció durant el proper mes d’octubre a Espanya, per a diferents places vacants: 

enginyers/es, desenvolupadors/es de software, tècnics/ques... 

 

Data límit: 25 de setembre del 2016 

Més informació a: https://goo.gl/IFAVVc    

Tallers al Maresme 

 

Treballa a l’estranger 

Durant aquest taller es proporcionaràn recursos sobre la recerca de feina a Europa i la resta 

del món: programes de pràctiques, canals i altres detalls pràctics, com fer el CV Europass. 

També es tractaran els aspectes transversals de l'organització de l'estada: allotjament, atur, 

sanitat....  

 
Podeu assistir-hi previ inscripció a: 

 

Vilassar de Mar 

Data: 28 de setembre del 2016 

Hora: 18:00 

Lloc: Equipament juvenil Can Jorba, Carrer Santa Eulàlia nº140. 

Inscripció prèvia a: https://goo.gl/forms/WHg5b5N0q3knlHis2  

 

Pineda de Mar 

Data: 6 d'octubre del 2016 

Hora: 18:00 

Lloc: Centre de Participació Juvenil Can Jalpí, C/Sant Joan 1 

Inscripció prèvia a: https://goo.gl/forms/de5KqKRUZQiHDDQg1  

 

https://goo.gl/IFAVVc
https://goo.gl/forms/WHg5b5N0q3knlHis2
https://goo.gl/forms/de5KqKRUZQiHDDQg1
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Maresmecs/ques al món 

 

Anem de festival de dansa a Turquia amb l’Eric 

 

Hola sóc l’Eric Gòmez de Canet de 

Mar, tinc 20 anys i vaig participar a un 

SVE a Boduum, Turquia.  
 
Què vas anar a fer? 

Vaig anar a col·laborar en el 17th 

INTERNATIONAL BODRUM DANCE FESTIVAL. 

Vaig arribar el dia 17 d’abril i vaig tornar el dia 1 

de juny. Les meves tasques es centraven en 

ballar amb altres membres de l’organització del 

festival i fer tasques de difusió del projecte, 

realitzant actuacions pel carrer. També vam 

col·laborar en la difusió del programa Erasmus+ 

fent xerrades a instituts de Bodrum. L’experiència ha sigut molt enriquidora i he pogut 

conèixer gent d’arreu. He format part d’un equip de 31 persones amb gent d’Espanya, Itàlia, 

Macedònia, Hungria, Russia.... 

 

 
 

Què vas fer abans de marxar? 

Més enllà de fer-me passaport la veritat és que tota la preparació va ser força senzilla. El visat 

el vaig fer per internet.  
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Has trobat alguna dificultat? 

Alhora de preparar el viatge no, però molta gent patia perquè anava a Turquia i que no em 

passés res. La veritat és que he estat súper bé. Bodrum és una ciutat tranquil·la i molt segura i 

no he tingut en cap moment cap sensació de perill.  

 

On has trobat ajuda? 

Sempre havia tingut la 

inquietud de marxar a fora 

però no sabia ben bé a on. Em 

vaig posar en contacte amb 

l’assessora del projecte de 

Mobilitat Internacional Jove 

del Maresme i a partir d’aquí 

vaig poder contactar amb 

l’associació Mundus. Amb 

l’associació vaig participar en 

dos intercanvis juvenils amb 

joves d’arreu Europa. El primer va tenir lloc al Masnou i l’altre a Badalona. El de Badalona va 

estar relacionat amb les arts, una de les meves passions, i vaig començar a creure que 

realment podria trobar lloc en un SVE. Finalment, a través de Mundus, va sorgir l’oportunitat 

d’anar a Bodrum al festival de dansa i m’hi vaig tirar de cap.  

 

Algun consell sobre turcs/es ? 

La veritat és que els turcs són una gent molt amable, simpàtica i molt oberta. Allà on hem anat 

ens han acollit molt bé. M’ha costat una mica el tema del regateig (d’entrada tot valia 100 

lires!) i el seu Turkinglish, però m’he anat acostumant. He trobat a faltar molt el “pernil”!!! 
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Quin motiu et van fer marxar? 

Queda molt tòpic però la veritat és que necessitava un espai per trobar-me a mi mateix. Puc 

dir que, a part de millorar la meva tècnica de ball, he après a ser més autònom, a no ser tant 

dependent dels altres, a ser més valent i menys tímid. M’he obert més als altres fent molts 

amics i de passada he millorat una mica el meu anglès. Tinc una mica més clar què és el que 

vull estudiar.  

 

I ara? 

Com que m’ha agradat tant l’experiència vull tornar a marxar. Actualment estic pendent d’anar 

a col·laborar en algun altre projecte relacionat amb les arts. Ja us explicaré! 

 

 
 

Ets un maresmec/ que voltes pel món? Vius actualment 
o has viscut una experiència a l’estranger? Vols 
compartir-la amb nosaltres? 

 

Escriu a: mobilitatjove@ccmaresme.cat 

 
 

Vols rebre el butlletí mensual a la teva adreça electrònica? 

Subscriu-te aquí: http://goo.gl/yKb0jU  

mailto:mobilitatjove@ccmaresme.cat
mailto:mobilitatjove@ccmaresme.cat
http://goo.gl/yKb0jU
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El servei de Mobilitat Internacional Jove del Maresme és un projecte 
format per 23 municipis del Maresme: Alella, Arenys de Mar, Arenys 
de Munt, Cabrera de Mar, Cabrils, Calella, Canet de Mar, El Masnou, 
Malgrat de Mar, Mataró, Òrrius, Palafolls, Pineda de Mar, Premià de 
Dalt, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle 
de Vallalta, Sant Pol de Mar, Sant Vicenç de Montalt, Teià, 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: 

Mataró 
Els dimarts de 11:00 a 14:00 i de 17:00 a 20:00 i els divendres de 17:00 a 20:00. 
Al Centre Cívic Cabot i Barba, Plaça Miquel Biada nº5 
 
Vilassar de Mar 
Dimecres de 16 a 20h  
A Can Jorba, C/Santa Eulàlia nº 140 
 
Pineda de Mar 
El primer dijous de mes de 16:00 a 20:00 Can Jalpí, C/ Sant Joan nº 1-3 
El tercer dijous de mes de 16:00 a 20:00 al Centre Cívic Poblenou, C/Diputació nº8 
 
Malgrat de Mar 
El segon dijous de mes de 16:00 a 20:00 al Centre Cívic, C/Segre nº1 
 
El Masnou 
El primer dilluns de mes de 16:30 a 20:30 a Ca N’Humet, C/Fontanills nº77-79 

 
Per a més informació, inscripcions als tallers o demanar hora per l'assessoria presencial, 
contacteu a través del nostre correu o al punt d'informació Juvenil del vostre municipi. 

 

# #

La informació facilitada en aquest butlletí ha estat extreta de les pàgines web i els portals que s'indiquen. El servei 
d'assessoria de Mobilitat Internacional del Maresme així com els municipis col·laboradors no es fan responsables 

dels possibles errors o modificacions que es puguin produir a les informacions que contenen les mateixes. 


