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Notícies 

Estrenem un nou espai d’assessoria a Pineda de Mar. 

 
El pròxim dia 16 de juny ens estrenarem amb el Servei d’Assessories al nou Centre Cívic Poblenou i Eduardo 
Galeano. Situat al carrer Diputació nº8, va ser inaugurat el passat mes d’abril i el seu nom vol ser un petit 
homenatge a l’escriptor i periodista, símbol de lluita i d’integritat i com a reconeixement, també, a totes les 
persones que com ell, van patir l’exili per defensar unes idees, unes conviccions. 
 
Per tant, a partir d’ara ens trobareu tots els dijous primer de mes a Can Jalpí i tots els dijous tercers de mes 
a Poblenou sempre de 16:00 a 20:00h.  

 
Busquem models de viatges alternatius. 
Us proposem maneres de viatjar, de conèixer a altres persones, de fer una immersió en les profunditats 
d’una altra cultura i descobrir nous paisatges a través de voluntariat lliure. De manera lliure, oberta, flexible, 
autogestionada i molt baix pressupost.   
 
Aquestes alternatives promouen l’intercanvi entre viatgers/es, que volen aprendre un nou idioma o que són 
uns/es apassionades per conèixer noves cultures i noves formes de viure, amb famílies, organitzacions, 
col·lectius o persones individuals que busquen ajuda pels seus projectes. Aquest poden ser molt diversos 
tant propostes relacionades amb el món social, com en l’àmbit rural, en granges, en ciutats, en la 
construcció... 
La filosofia és molt simple: canviar unes poques hores de treball al dia per menjar i allotjament, i a més amb 
l’oportunitat d’aprendre idiomes i els costums i tradicions locals i de la comunitat. L’objectiu d’aquest tipus 
d’estades és promoure el treball en interculturalitat entre persones d’arreu del món i donar l’oportunitat 
d’implicar-se en la causa generant un impacte directe en la realitat local. I tot això amb un pressupost molt 
baix! 
 
Hi ha diverses plataformes per Internet que generen un espai virtual de trobada entre projectes i 
viatgers/es, sense la intervenció d’agències intermediàries. Les més conegudes són:  

 
Workaway  
Té una base de dades de molts projectes amb la intenció 
d’intentar connectar a persones amb idees afins. 
http://www.workaway.info  
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WWOOF 
Per projectes especialitzats en granges biològiques. 

http://www.wwoof.net/  
 

 
 
HelpX   
Amb especial incidència a Austràlia, Nova Zelanda, Canadà i Europa.  
https://www.helpx.net/.  
 

 
 

Braga es converteix en un gran escenari. 
 

 
 

Dins del marc de la Celebració de “Braga 2016: Capital Iberoamericana de la Joventut”, la ciutat obre una 
convocatòria dirigida a joves dels 21 països que integren l’Organització Iberoamericana de la Joventut (OIJ) 
d’entre 10 i 18 anys. El concurs vol promoure i divulgar els talents en l’àmbit de la dansa, la música, el cant, 
les arts escèniques, la màgia, el teatre o altres activitats que puguin ser presentades en un escenari. 
 
En cas de voler participar, els o les concursants hauran d’inscriure’s, de maners individual o en grup, a través 
del correu electrònic ciaj2016@cm-braga.pt, enviant una maqueta de la seva presentació en un format de 
vídeo amb un màxim de 5 minuts. La convocatòria restarà oberta fins al 15 de juliol del 2016. Els o les joves 
seleccionades tindran cobert el viatge i l’allotjament a Braga acompanyat amb un adult.  
 
La data de la celebració de la gran Gala Final dels Premis Iberoamericans de Joves amb Talent tindrà lloc el 
proper 9 d’octubre al Theatro Circo a Braga (Portugal) 
 
 
Més informació a: http://bit.ly/1W3OBOu  
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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. 

 
  

URGENT! EVS de dos mesos en una organització juvenil a Italia.  
Amb el nom de “Create your future” l’organització 
juvenil de Vicolocorto presenta el projecte on ofereix 
una plaça a una persona jove d’entre 20 i 25 anys per 
a treballar 2 mesos en la seva organització, d’agost a 
principis d’octubre.  Les tasques que haurà de 
realitzar seran en l’àmbit de l’animació sociocultural 
formant part de l’equip d’educadors/es. 
La metodologia de treball és a través de tallers i 
activitats basades en l’educació no formal, des de la 
igualtat i l’aprenentatge vivencial 
 
Data límit: 12 de juny del 2016. 

Més Informació:  http://bit.ly/1XOW5nQ 

 
Voluntariat en un espai educatiu per a infància en barris en risc 
d’exclusió social a Alemanya. 
 
“The adventure playgruond AKI Raitelsberg” és una associació sense ànim de lucre que treballa amb infants 
amb risc d’exclusió social. L’espai educatiu ofereix moltes possibilitats: aprendre a través de jocs dinàmics a 
l’aire lliure, fent tallers de manualitats, esports (futbol, tir amb arc..), construint cabanes, a la granja, amb 
possibilitat de fer ús de la sala d’ordinadors i Internet, etc. 
 
Data límit: 16 de Juliol del 2016 
Més informació a: http://bit.ly/1thy0LJ  

 
 

 

Voluntariat a una reserva natural a 
Irlanda del Nord. 
L’organització “Ulster Wildlife” treballa gestionant les 18 
reserves naturals en les que actualment treballa, fent 
formació sobre temes ambientals aplicat a tots els àmbits 
de la nostra vida, donant suport a l’acció local sobre la 
temàtica que els ocupa i fent campanyes per a la presa de 
consciència de bones pràctiques.  
 
 

Data límit: 27 de Setembre del 2016 
Més informació a: http://bit.ly/25M6C9r  
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Voluntariat en un centre de promoció artística a Bratislava 
 
L’organització  “A4 – Associations for Contemporary Culture” és una ONG que dinamitza un espai cultural 
independent i no comercial per a la promoció de creacions artístiques innovadores de diferents disciplines: 
teatre, dansa, musica, cinema, cultura visual i noves tecnologies. Busquen voluntaris/es que facin un suport 
en la tasca diària de tallers i projectes i en l’organització d’esdeveniments culturals nocturns. 
 
Data límit: 22 de Juliol del 2016 
Més informació a : http://bit.ly/1U7zHUj 
 
 

Intercanvis Juvenils i                   
Formacions Internacionals 

 
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.  
Les formacions internacionals són adreçades a joves i professionals que treballin en l'àmbit de la Joventut, i 
estan subvencionades pel 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. 

Taller a França sobre educació i circ: “How to be a clown?” 
La idea és participar d’un grup compost per persones que treballen amb joves i artistes pallassos d’arreu 
d’Europa per explorar les potencialitats d’aquesta metodologia en el treball amb joves. Descobrint el 
pallasso que portes dins, a través del joc, pel plaer d’actuar, fent ús del cos com a eina de treball i per a 
desemmascarar la teva faceta més ridícula.  
 
Data límit: 31 de Juliol del 2016 
Més informació a: http://bit.ly/25M8AXF  
 

Educació i Esport a DRIVE. Curs de formació a Bulgaria. 
 
El projecte DRIVE (Develop Rewarding, Inspiring Values for Everyone who participates) és un Trainning 
Course que té com a objectiu treballar l’esport com a eina pedagògica i  per a la promoció de la inclusió 
social, la cultura i els drets humans. Amb l’objectiu de desenvolupar una tasca de base en les nostres 
realitats més properes.  
 
Data límit: 27 de Juny del 2016 
Més informació a: http://bit.ly/1XELsFS  
 

http://bit.ly/25M8AXF
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Beques d’estudi 
 

Beques d’investigació de curta durada a Alemanya. 
Les beques del DAAD (Servei Alemany d’Intercanvi Acadèmic) ofereixen la possibilitat a acadèmics i científics 
estrangers portar a terme la seva investigació o continuar la seva formació a Alemanya amb uns programes 
de finançament. Aquestes beques també promouen l’intercanvi d’experiències i el networking amb 
persones del teu mateix camp científic.  
 
Data límit: Pendent de publicació al web. 
Més informació a: http://bit.ly/1LyYknh 

Beques per estudiar idiomes a l’estranger.  
L’empresa EF (Education First) promou beques per a estudiar idiomes com l’anglès, el chinès, l’alemany, 
japonès, francès i italià. Aquest tipus de beques et dóna la oportunitat de viatjar a l’estranger i fer un 
programa d’immersió lingüística. Els cursos són a Estados Unidos y Canadá, Inglaterra, Malta, Australia y 
Nueva Zelanda i tenen una duració de mínim, dues setmanes.   
 
Data límit: Pendent de publicació al web. 
Més informació a: http://bit.ly/1UoFm5H 
 

Ajudes estudis universitaris de grau a Catalunya per terceres 
llengües. 
 
S'obre la convocatòria d'ajudes per als estudiants que hagin iniciat per primera vegada els estudis 
universitaris de grau a partir del curs 2014-2015 en una universitat catalana, per promoure la formació i 
l'acreditació de les terceres llengües. 
Per fomentar la millora del nivell de llengües dels graduats i graduades universitaris, cada universitat, amb el 
suport de la Secretaria d'Universitats i Recerca (SUD), posarà a la disposició dels estudiants de nou accés als 
graus de les universitats catalanes una oferta formativa que els permeti aconseguir el nivell B2 en finalitzar 
els seus estudis. 
 
 
Data límit: 30 de setembre de 2016 

Més informació a: http://bit.ly/1PIwFXV    
 

Pràctiques Laborals 
Formació Dual a Alemanya. 
 
La formació dual és una modalitat de formació professional que es realitza a un centre educatiu i a una 
empresa del sector. Les empreses s’encarreguen dels aspectes pràctics de l’ocupació i el centre de formació 
professional imparteix un ensenyament on es treballen els aspectes teòrics de la professió. 
 
 

http://bit.ly/1PIwFXV


 

 

 

 

 

 

7 

7 

 
El programa de Formació Dual MobiPro EU “the job of my life”, 
impulsat pel govern alemany, ofereix l’oportunitat, a joves d’altres 
països de la Unió Europea, de realitzar una formació professional 

l’hora que es treballa en una empresa del sector.  
 
El programa està adreçat a joves de 18 a 27 anys, amb titulació 
mínima d’ESO i que tinguin nacionalitat d’un país membre de la 
Unió Europea o passaport EU. Ofereixen una ajuda de 818 euros 
mensuals i un contracte d’aprenent. El programa també ofereix 
un curs d’alemany intensiu al país d’origen i a Alemanya, per 
arribar a un B1 o B2, ajudes per al trasllat i dos desplaçaments a 
l’any al país d’orígens. 
 
Per participar en el programa, les entitats coordinadores al territori organitzen sessions informatives i 
realitzen el procés de selecció en funció de les necessitats de les empreses alemanyes. 
 
Informació sobre el programa: http://bit.ly/1YgaZ76  
Dossier informatiu: http://bit.ly/1PiNFhN  
 

 

Culturex: formació pràctica en la gestió cultural. 
 
El ministeri d’Educació, Cultura i Esports convoca les beques de formació pràctica en gestió cultural a 
institucions exteriors: a la ambaixada d’Espanya al Marroc i en la Representació Permanent d’Espanya a la 
UNESCO.  
 
Data límit: 21 de Juny del 2016 
Més informació a: http://bit.ly/1Twk32f  
 

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 2017. 
Més Informació: http://bit.ly/1vsQNQh  

Ofertes de Feina 
 

Oferta de feina en plantacions de maduixes als Països Baixos. 
La granja de C.Raats està situada al Sud-oest dels Països Baixos, és una companyia que importa productes 
d’alta qualitat a altres països d’Europa. Els o les treballadores estarien en amb un equip internacional i 
també se’ls proveirà un habitatge. Es requereix experiència en el sector agrícola, especialment en 
plantacions de maduixes i saber parlar anglès. El període de feina serà des de Juny fins a la meitat de 
Setembre. 
 
Data límit: 31 de Juliol del 2016 
Més informació a: http://bit.ly/1RXfeNk  

http://bit.ly/1YgaZ76
http://bit.ly/1PiNFhN
http://bit.ly/1Twk32f
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Administrador especialitzat amb coneixement de castellà a 
Polonia. 
Les responsabilitats inclouen la cooperació amb sucursals de l'empresa a Europa, Canadà i EUA, administrant 
ordres, documents de magatzem, contactes amb els proveïdors, la creació de documents en sistema SAP, en 
introduir i verificació de les dades en el sistema SAP i l'emissió de factures. Es requereix saber anglès i 
castellà.  
 
Data límit: 31 de Juliol del 2016 
Més informació a: http://bit.ly/1Y9vrWQ 

 
Infermers/es a Noruega. 
L’empresa Centric Care té conveni amb tots els hospitals i centres mèdics noruecs i obre una convocatòria 
de 20 places per a infermers/es. Ofereixen una formació prèvia abans de l’inici, un curs de noruec amb 
professors nadius (al final del curs haurà d’aprovar un examen del nivell B2), un compromís laboral de 2 
anys, un habitatge gratuït a prop del centre hospitalari i tres viatges a Espanya a l’any. El perfil que busquen 
és una persona que tingui la titulació homologada al seu país d’origen, competències en diversos àmbits 
(infermeria general, geriatria, UCI, diàlisis, infermeria quirúrgica, etc), motivada a aprendre l’idioma en 9 
mesos, amb capacitat d’adaptació i seguretat en si mateixa. 
 
Data límit: 31 de Juliol 2016  
Més informació a: http://bit.ly/1t9Btv8 

 

Personal de servei en un hostal a Alemanya.  
És tracta d’un negoci familiar que ofereix un treball temporal en temporada d’estiu fins al 31 d’octubre del 
2016. Per donar suport al seu personal busquen a una persona amistosa per al servei d’esmorzar. Les 
tasques principals seran de control del bufet, atendre amb un tracte càlid als hostes, organitzar les taules de 
la terrassa i netejar les àrees de treball. Busquen un perfil amb experiència en l’hostaleria i amb un nivell B1 
d’alemany.  

 
Data límit: 20 de Juliol 2016  
Més informació a: http://bit.ly/1UEJK2Z 
 

 

Ajudant de cuina per a una escola a Escòcia. 
“The Glenalmond” és una escola amb internat que necessita un ajudant de cuina per al servei de menjador 
dels alumnes. El perfil que busquen és un persona amb la nacionalitat Europea, un bon nivell d’anglès, que 
pugui acreditar el certificat de penals i amb bones referències. Les tasques inclouran el servei d’àpats en el 
menjador escolar, la preparació d’entrepans, el servei de taula en esdeveniments especials i la neteja 
general del espai.  
 
Data límit: 5 de Juliol del 2016 
Més informació a: https://goo.gl/CemhXv 

 
 

http://bit.ly/1UEJK2Z


 

 

 

 

 

 

9 

9 

 
Tallers de Mobilitat Internacional al Maresme 

 
Aquest mes tallers sobre l’Interrail 

 
 
L’Interrail és un bitllet amb el que pots accedir a gairebé tots els trens europeus. És totalment lliure, no té un 
horari, ni uns recorreguts prefixats, per tant, pots fer-te el viatge a la teva mida i anar descobrint al teu ritme 
els llocs més extraordinaris d’Europa. Et proposem un taller pràctic per començar a preparar tu mateix/a el 
teu Interrail.  
 
 
 
Els tallers es faran: 
 

Pineda de Mar, 16 de juny a les 18:30h al Centre Cívic Poblenou, C/Diputació nº8.  
Inscripció prèvia a: http://goo.gl/forms/OWb404KXdlAfLfMT2   
 
Mataró, 17 de juny a les 18:00h al Centre Cívic Cabot i Barba, Plaça Miquel Biada nº5.   
Inscripció prèvia a: http://goo.gl/forms/xBu2UWhAOaMVC02J3   
 
El Masnou, 4 de juliol a les 18:30h al Centre de Participació Juvenil Ca N’Humet, C/Fontanills 77-79.  
Inscripció prèvia a: http://goo.gl/forms/3jP2zCjCD37NZOLx2  

 

 
 
 
 

http://goo.gl/forms/OWb404KXdlAfLfMT2
http://goo.gl/forms/xBu2UWhAOaMVC02J3
http://goo.gl/forms/3jP2zCjCD37NZOLx2
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Maresmenc al món 

 

Cuadern de viatge a Irán  
Sóc l'Àlex, tinc 24 anys i sóc de Mataró. Vaig 

arribar a Iran el 3 de març de 2016 i hi vaig 

anar amb un amic de la infància, en Bernat. 

Vam decidir anar-hi per conèixer en primera 

persona el país, la seva gent i la seva cultura. 

Iran és un país de contrastos, amb uns 

paisatges impactants, una cultura culinària 

molt rica i una història que es remunta a més 

de 3000 anys d'antiguitat. 

 

També una de les raons per les quals hi vaig 

anar va ser per dur a terme un projecte 

artístic: Fer un diari de viatge il·lustrat sobre la meva estada allà. Construir un retrat subjectiu del país a 

partir del que els seus habitants m'expliquessin, barrejant experiències viscudes, política i història. 

 

El viatge em va servir per redactar un quadern de 230 pàgines on cada nit, abans d'anar a dormir, escrivia el 

que havia viscut durant el dia. Aquest quadern em serveix ara per recordar detalladament la meva estada 

allà i també com a guió primari a l'hora de redactar, amb un caire més artístic, el llibre. El viatge també em 

va servir per documentar gràficament totes les meves experiències. Vaig fer més de 3000 fotografies que em 

permeten dibuixar amb detall tots els indrets on vaig estar i tots els amics i persones que vaig conèixer.  

 
Actualment estic vivint a un petit poble del sud de França. Aprofito el meu temps lliure per formalitzar 

aquest projecte: Reescriure i il·lustrar les primeres pàgines del llibre, dibuixar la portada i fer el disseny de 

personatges. Si vols publicar un llibre, necessites redactar un dossier i presentar-lo a les editorials. En 

aquest, s'explica l'argument del llibre, la personalitat dels personatges, l'escenari, etc. i aquesta és una de les 

feines que vaig fent paral·lelament. 
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Abans de marxar, primer de tot, ens vam informar del tema visats. Des de fa uns mesos, el ministeri d'afers 

exteriors d'Iran va fer pública la notícia que era possible obtenir un visat de 30 dies al arribar a l'aeroport. 

Vam trucar a l'ambaixada que hi ha a Madrid per contrastar aquesta informació i a més vam contactar amb 

una agència Iraní de turisme 

que es diu Persian Expedition 

perquè ens tramités un permís 

que també és necessari per 

entrar al país. Aquest tràmit 

consisteix en obtenir un codi 

d'autorització del ministeri 

d'afers exteriors iraní, necessari 

perquè t'aprovin el visat.  

 

 

 

Actualment Iran no és un país gaire turístic i on poca gent parla anglès. En Bernat, el meu company de 

viatge, estudia farsi (la llengua persa) i la seva professora ens va escriure una carta de recomanació que ens 

va permetre explicar a la gent d'allà qui érem i què anàvem a fer al país. 

 

Per altra banda, vam començar a definir la ruta i a decidir les ciutats importants que volíem visitar. 

Mitjançant Couchsurfing, una plataforma web que facilita als viatgers la possibilitat de trobar allotjament 

gratuït en cases de gent local, vam començar a enviar sol·licituds a persones de Tehran (la capital) per 

assegurar-nos bé l'arribada al país. Gràcies a aquesta web vam recórrer Iran sense pràcticament pagar 

allotjament i coneixent molta gent.  

 

Vam arribar a l'aeroport Imam Khomeini de Tehran a les 4 de la matinada i no vam obtenir el visat fins a les 

7 del matí, l'espera es va fer una mica llarga però és un tràmit que s'ha de passar.  

 

Tot i que dins el país vam ser acollits a tots 

els llocs que vam visitar, hi va haver un 

moment del viatge que se'ns va fer una 

mica complicat aconseguir allotjament. A 

Iran, el primer dia de primavera se celebra 

el Nowruz, la festa que es fa per donar la 

benvinguda a l'any nou. En aquelles dates 

ens va ser força complicat trobar 

allotjament, tot i que al final ens va acollir 

una família a Shiraz i vam passar uns dies 

fantàstics amb ells.  

 

També ens va ser molt útil una pàgina de Facebook que es diu "See you in Iran", és una comunitat online de 

gent interessada en el país on els viatgers poden fer consultes pràctiques i logístiques. A més la plataforma 

de Couchsurfing ens va ser molt útil per conèixer gent i a través d'ells, la seva cultura. 
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És important respectar les lleis del país. A Iran segueixen la llei islàmica o Sharia, tot i que no en tots els 

aspectes, però s'han de seguir una sèrie de normes morals com: Les dones han de portar hijab o vel islàmic. 

No es pot vestir amb samarreta de tirants ni pantalons curts (homes i dones). L'alcohol i les drogues estan 

prohibides i per tant condemnades per la justícia. El Facebook, Twitter i Youtube, a més d'altres xarxes 

socials, també estan prohibides. Tot i així, existeixen una sèrie 

de programes que esquiven els servidors de l'estat i et 

permeten connectar-te a aquestes webs. Molts iranians les 

utilitzen. Si ets respectuós amb això, el país és preciós i la gent 

molt oberta i hospitalària. Per moure's és útil tenir mòbil amb 

Internet, WhatsApp, Instagram o Telegram, aquestes 

aplicacions no estan prohibides i molta gent les utilitza per 

comunicar-se. 

 

Iran és un lloc poc conegut a Europa, els medis de 

telecomunicació i el bloqueig internacional han creat una mala 

visió del país. A més la situació geogràfica, al costat de Síria, 

Iraq, Afganistan i Pakistan, països on hi ha conflictes armats, 

també ha afavorit a crear prejudicis sobre l'indret. Des de la 

meva experiència Iran em sembla un país completament segur, 

amb una gent encantadora i amb una cultura fascinant i molt 

rica. Tota la gent que he manat coneixent ens ha acollit sense 

demanar res a canvi.  

Animo als viatgers curiosos a visitar el país i a impregnar-se de 
la seva cultura, paisatges, aromes,i colors, però sobretot de la seva gent. Tot i així sempre recomano que 
abans de visitar algun lloc és bo informar-se bé del país, de la seva situació política actual i dels seus 
costums. També fer recerca dels requisits necessaris per entrar al país i un cop fet això, valorar si t'interessa 
anar-hi o no.  
 
 
 

 
Ets un maresmenc/a al món? Vius o has viscut una experiència a l’estranger?   
Vols compatir la teva experiència 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
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, 
 rrius, 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 et informem sobre temes relacionats amb la Mobilitat Internacional: Treballar a l estranger, trobar 
feina quali cada, realitzar pràc ques 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:  
Dilluns de 16:30 a 20:30h al PIJ de Ca n’Humet, El Masnou. (Només el 1r del mes)  
Dimarts de 11 a 12h i de 17 a 20h a Mataró. 
Dimecres de 16 a 20h a Can Jorba, Vilassar de Mar.  
Dijous de 16 a 20h a Malgrat de Mar o Pineda de Mar.  
Divendres de 17 a 20 h a Mataró.  

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

 

 
 

 

# #
 
La informació facilitada en aquest butlletí ha estat extreta de les pàgines web i els portals que s'indiquen. El 
servei d'assessoria de Mobilitat Internacional del Maresme així com els municipis col·laboradors no es fan 
responsables dels possibles errors o modificacions que es puguin produir a les informacions que contenen les 
mateixes.  


