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Notícies 
Què celebrem? Què és el Servei de Voluntariat Europeu?  
 

L’SVE (Servei de Voluntariat Europeu) és un programa de voluntariat de llarga durada a 

l’estranger, principalment a països d’Europa, que consisteix a participar de forma activa en un 

projecte o acció d’una organització d’acollida d’un altre país. L’experiència facilita l’aprenentatge 

de la cultura, la llengua del país i de competències transversals a través de les tasques 

desenvolupades a l’entitat en què es realitza voluntariat. 

 

Enguany aquest projecte celebra 20 anys d’història i es faran activitats, xerrades, tallers i 

esdeveniments arreu del continent per festejar-ho. Vols més informació? Mira la pàgina oficial 

https://europa.eu/youth/evs20  

 

Per a realitzar un SVE són necessàries una entitat d’enviament (sending organization), que et farà 

l’acompanyament previ a marxar, i una entitat d’acollida (host organization) que desenvoluparà 

el projecte on faràs el voluntariat. 

 

 

Des de fa uns mesos, el Consell Comarcal del Maresme està acreditada com a entitat d’enviament 

de voluntaris i actualment tenim 2 persones fent un SVE i hem assessorat a 16 joves 

interessats/des en participar-hi.   

 

 

L’experiència de l’Eva i l’Ester, les dues voluntàries del 

Consell Comarcal 
És un dilluns qualsevol al vespre i sona la trucada per Skype. Ens estem reunint online des de 

Barcelona, Eslovènia i Bèlgica. Compartim reflexions, anècdotes, debats i records.  
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 El Servei de Voluntariat Europeu és una experiència que remou: “És una de les oportunitats 

també per donar-te a conèixer a tu mateix enfront del món desconegut, d’altres cultures, i d’altres 

persones… que no hauries pogut conèixer si no haguessis sortit del teu país”-  ens diu l’Eva.  Té 23 

anys, i és d’Òrrius: “estic fent l’EVS a Eslovènia, a un centre juvenil, però també estic de voluntària 

en una altra organització amb persones amb diversitat funcional”. 

 L’Ester, per la seva banda, també té 23 anys i és de Mataró i “el meu projecte és en un centre de 

recuperació d’animals a la costa de Bèlgica”. L’Ester fa just tres mesos que va marxar i ens revela 

la clau per què el voluntariat sigui un èxit:  “havia estat molt de temps buscant un projecte que 

s’adeqüés a mi i m’hi vaig preparar molt. De fet, jo ja ho tinc tot planejat, per què feia temps que 

esperava poder treballar amb animals i fins i tot, ja tinc programat anar amb el coordinador a mar 

obert”.  

 

L’Eva, contràriament, es troba en la recta final d’aquest EVS i 

“fent mirada enrere… quan vaig començar tenia com moltes 

emocions, tenia moltes ganes descobrir, de conèixer, tot era...no 

sé, tot era nou. I ara estic en un altre moment. He assolit gairebé 

tots els objectius que tenia”.  

 

Les dues em parlen també del xoc cultural que ha suposat viure 

en un altre país, per part de l’Ester ens diu que: aquí per com és la cultura em sento més còmode 

que a casa, per què la gent és més discreta, els carrers estan més nets, la gent és més educada… 

Sembla que la seva personalitat ha encaixat plenament amb la nova cultura. En canvi l’Eva, ens 

comentava que: a mi m’ha passat el mateix però a la inversa. Els carrers estan molt nets, la gent 

és molt educada… però a mi m’ha costat una mica el fet de connectar amb aquesta gent, per què 

no són tan oberts des del principi.  

 

No tot és fàcil quan fas un voluntariat de llarga durada, tot i així, l’Ester ens comentava “que els i 

les voluntàries no es rendeixin mai, i que  tinguin paciència amb els alts i baixos o encara que 

sembli que les seves expectatives no es compleixen. Al meu EVS per  exemple, de vegades he 

volgut tornar a casa per què 

tenia les expectatives molt 

altes i creia que no es complien 

,però a poc, es van complint. 

 

Finalment però hi estan les 
dues d’acord, no hagués 
canviat massa com han anat 
les coses. Potser canviaria 
algunes situacions, però 
tampoc. Tant si són bones, com 
si són dolentes han sigut un 
aprenentatge. 

 
Gràcies noies per la vostra tasca com a voluntàries i esperem seguir les vostres històries EVS.  
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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 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. 
Per poder realitzar aquest programa són necessàries: una entitat d’enviament (sending 
organization), que et farà l’acompanyament previ a marxar, i una entitat d’acollida (host 
organization) que desenvoluparà el projecte on faràs el voluntariat.  

 

URGENT “Dare to Care” fes el Servei de Voluntariat 

Europeu a Lituània. 
“Dare to Care” és un projecte que desenvolupa l’organització lituana Marijampole Children’s 

Family Home que acull a infants i adolescents sense llar. Les persones voluntàries faran de suport 

a les educadores socials en les tasques diàries del centre, organitzant esdeveniments, tallers i 

activitats, fent d’acompanyants en les excursions o sortides.  

El perfil de persona voluntària que es busca és que tingui certa sensibilitat cap a temàtiques 

socials, que estigui disposada a treballar amb casos en situació de risc, que pugui generar vincle 

amb els i les participants, treballar en equip i que vulgui aprendre l’idioma i la cultura.  

La durada del projecte és de 12 mesos començant el dia 3 de gener fins al 21 de desembre del 

2017.  

 

Informació de l’entitat d’acollida: http://www.vtnm.lt  

Data límit: 13 de novembre del 2016 

Més informació a: https://goo.gl/Mnt5ti  

 

Servei de Voluntariat Europeu a Itàlia.  
En la regió de Molfetta, l’entitat INCO-Molfetta treballa al voltant de projectes internacionals de 
mobilitat. Desenvolupa tasques en relació al treball intercultural fent intercanvis, gestionant 
contactes, promovent la tolerància, recolzant processos migratori.  
El projecte d’SVE començarà el dia 1 de març del 2017 i acabaria un any després, el dia 28 de 
febrer del 2018. Les tasques del voluntariat seran: recolzar en la preparació i execució de 
seminaris i formacions per a joves de la zona, acompanyar en el procés de preparació prèvia, 
durant i post de les estades dels i les joves, activitats de comunicació i divulgació, etc. 
 

Informació de l’entitat d’acollida: http://www.incoweb.org  
Data límit: 20 de desembre del 2016 
Més informació a: https://goo.gl/Q9bRBo  
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 Voluntariat en un centre comunitari a Alemanya. 
Es desenvoluparia del 15 de febrer del 2017 fins al 14 de febrer del 2018, a la zona de Konstanza. 
El o la voluntaria donaria suport en el centre Chérisy, un espai de referència on els habitants de la 
zona de qualsevol edat es troben per realitzar activitats, intercanviar idees i posar-les a la 
pràctica. Específicament treballaria amb les activitats dirigides per a infants a les tardes i en 
períodes de vacances,  en activitats amb gent gran, en el projecte del “Cafè internacional”. 
 

Informació de l’entitat d’acollida: http://www.awo-konstanz.de/cherisy.html 
Data límit: 28 de novembre del 2016 
Més informació a:  https://goo.gl/uL1A3B  
 

Arts, Arts Marcials i cultura en un EVS al Regne Unit 
De l’1 de març al 1 de novembre del 2017, el o la voluntària realitzarà les seves tasques a la 
localitat de Hertfordshire. L’entitat d’acollida és una organització educativa amb instructors en 
Arts Marcials que ofereixen formació en l’àmbit no formal. El o la voluntària s’involucraran al 
projecte “Education for All” on planificaran i organitzaran activitats que promoguin l’educació a 
través de l’art i la cultura.  
 

Informació de l’entitat d’acollida: http://thedojo.org.uk/ 
Data límit: 30 de desembre del 2016 
Més informació a: https://goo.gl/oq74BJ  
 

Portugal, un país a descobrir a través del SVE 

El projecte comença el 3 de gener i acaba el 29 de desembre del 2017. El consell local 
d’Ermesinde treballa en diverses àrees com cultura, educació, acció social, medi ambient, 
joventut, esports, activitats de lleure, participació, emprenedoria i ciutadania. Els o les 
voluntaris/es europeus treballaran realitzant tallers, organitzant campaments per l’estiu, 
desenvolupant conferències sobre mobilitat internacional, en activitats cultuals locals, en 
campanyes de sensibilització, entre d’altres.  
 

Informació de l’entitat d’acollida: http://www.jf-ermesinde.pt/ 
Data límit: 20 de desembre del 2016 
Més informació a: https://goo.gl/6cc0fS  
 

Malta la versió més naturista de l’EVS 
L’activitat començarà l’1 de febrer del 2017 i acabarà el 31 de gener del 2018. BirdLife Malta és 
un projecte que treballa amb ocells, protegint i cuidant els seu hàbitat a la vegada sensibilitzant 
sobre la protecció de la natura i les aus. La feina del o la voluntària es realitzarà en les reserves 
naturals de les illes de Malta.  
 

Informació de l’entitat d’acollida: http://www.birdlifemalta.org 
Data límit: 27 de novembre del 2016 
Més informació a: https://goo.gl/Y3CjLa  
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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 

 “El poder de l’educació no formal” curs als Països Baixos.  
Entre el 23 i el 28 de gener del 2017 es portarà a terme un curs per a la promoció del treball amb 

joves a través de metodologies de l’educació no formal. Els seus principis bàsics són 

l’apoderament dels i les joves com a agents actius i participatius dins de la nostra societat, 

treballat des d’una mirada local, com a escala europea. 

Data límit: 25 de novembre del 2016 

Més informació a: https://goo.gl/1yEHZ6  

 

Beques d’estudis 
 

Bases reguladores per a les beques Fulbright.  

Fullbright és un programa de beques per a donar classes, investigar i estudiar a universitats dels 

Estats Units, o per rebre formació en un centre especialitzat sobre un àmbit d’interès per a la UE i 

les relacions de cooperació amb els Estats Units. En les bases apareixen els camps prioritaris, el 

nombre de beques i els requisits. 

Més Informació:  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-10195  

 

Pràctiques Laborals 
 

Pràctiques professionals amb el programa Eurodissea 
Eurodissea és un programa d’intercanvi de l’Assamblea de les Regions d’Europa (ARE) que ofereix 

pràctiques de tres a set mesos a l’estranger per a joves que estiguin en el procés de recerca de 

feina.  

 

L’objectiu d’aquest programa és proporcionar als joves una experiència professional i a l’hora 

donar l’oportunitat d’aprendre una llengua estrangera i millorar el seu coneixement.  
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 Els requisits per a poder accedir-hi són: tenir entre 18 i 30 anys, nacionalitat d’alguns dels països 

que conformen les Regions d’Europa implicades al projecte. Segons el país i el tipus de pràctica 

poden demanar algun requisit especial. 

 

Aquest programa ofereix un lloc de pràctiques d’entre 3 a 7 mesos de durada, amb l’obtenció 

final d’un certificat, amb un curs d’idioma subvencionat, allotjament, assegurança i un salari 

mensual.  

 

Més informació a: https://goo.gl/JyHV3v   

 

Ofertes de feina 
 

Xateja amb els euroconsellers/es de portal Eures i troba 

feina a l’estranger.  
Si estàs buscant feina a l’estranger i necessites consells i informació de la mà del personal 

especialitzat en ocupació dels diversos països de la Unió Europea, estàs de sort. El Portal Eures 

està provant una nova forma de contacte mitjançant un xat online.  

 

Per ara, aquesta possibilitat només està disponible en alguns països com: Dinamarca, Estònia, el 

Regne Unit, Malta, Noruega, Itàlia, Espanya, Suècia, Polònia, Lituània, Portugal i Eslovènia. A més, 

també trobaràs xats especialitzats en temàtiques concretes segons els interessos i les demandes 

del moment.  

 

Els horaris i la presència dels euroconsellers/es al xat varia segons el país.  

Més informació i accés al xat a: https://goo.gl/Pd9RjY  

 

Procés de selecció en l’àmbit d’infermeria a Espanya. 
Eures Espanya i Eures Alemanya estan organitzant un procés de selecció de personal d’infermeria 

especialment per a hospitals públics alemanys de renom, situats a les regions de Hamburg i 

Frankfurt.  

 

Ofereixen un tutor a la disposició per a garantir una inserció més gradual al lloc de feina, un curs 

d’alemany fins al B2, un contracte temporal de 2 anys amb possibilitat d’un de caràcter indefinit 

després, un salari brut a partir dels 2.300 euros (els torns de nit, festius i caps de setmana es 

paguen extra), assistència i ajuda en idioma matern per als procediments burocràtics, 

administratius i/o bancaris. 

 

Es busca persones amb nacionalitat en algun país membre de la UE, amb titulació universitària en 

infermeria i amb motivació per començar una nova aventura traslladant-se a viure a Alemanya. 

No són necessaris coneixements previs de l’idioma.  
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 S’haurà d’enviar el currículum vitae i la còpia de la titulació corresponent, indicant a l’assumpte: 

Enfermer@ - Alemania al correu electrònic: bproe@sepe.es i WelcomeCenter-

Madrid@arbeitsagentur.de   

 

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

  

Tallers al Maresme 
 

Taller sobre el Servei de Voluntariat Europeu. 

 

 

 
Contingut: 

• Reflexió Què és el Voluntariat i què ens aporta. 
• Què és el  Servei de Voluntariat Europeu, com accedir-hi. 
• Exemple pràctic. 
• Altres tipus de Voluntariat i estades 
• Aspectes transversals. 

Adreçat a joves de 18 a 30 anys, joves a l'atur, joves que cerquen una nova sortida professional, 
joves amb necessitat d'un any "sabàtic". 
 

Tallers programats 
El Masnou 
Data: 7 de novembre del 2016 
Hora: 18.00 
Lloc: Centre Cívic els Vienesos, Carrer de la Segarra nº12 El Masnou 
Inscripció prèvia a: https://goo.gl/forms/LdRNjjOFALzc5Wai1  
 

Malgrat de Mar 
Data: 10 de novembre del 2016 
Hora: 18.00h. 
Lloc: Centre Cívic Malgrat de Mar, Carrer del Segre nº1 Malgrat de Mar 
Inscripció prèvia a: https://goo.gl/forms/YcZ1nbcOrCfA3pWq2  
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Mataró 
Data: 15 de novembre del 2016 
Hora: 18.00h. 
Lloc: Centre Cívic Cabot i Barba, Plaça Miquel Biada nº5, Mataró 
Inscripció prèvia a: https://goo.gl/forms/vza1NPxXx1ArGwiq1  
 

Vilassar de Mar 
Data: 16 de novembre del 2016 
Hora: 18.00h. 
Lloc: Servei de Joventut Can Jorba, Carrer Santa Eulàlia nº140,Vilassar de Mar 
Inscripció prèvia a: https://goo.gl/forms/DiZJGol0B8lcwMdm1 
 

Pineda de Mar  
Data: 17 de novembre del 2016 
Hora: 18.30h. 
Lloc: Centre Cívic Poblenou, Passeig de la Diputació nº8, Pineda de Mar 
Inscripció prèvia a: https://goo.gl/forms/HTeSBFVmjiBtMJOF3  
 

 

El Maresme es mou! 
 

Beques de cooperació per a joves d’Alella 
Les estades  solidàries són un tipus de mobilitat atractiu per aquells que vulguin aproximar-se a la 
realitat social de determinats països, al marge de la informació que projecten els mitjans de 
comunicació o als estereotips que projecten les agències de viatges. També es tracta d’una estada 
que es fa sota paràmetres d’un consum responsable, on el viatger/a – voluntari/a contribueix al 
desenvolupament local d’un territori amb el seu treball o estil de consum que promou la 
distribució dels guanys de l’estada.    
 
Des del 2015, l’Ajuntament d’Alella atorga dues beques per fer una estada solidària de tres 
setmanes als projectes de cooperació internacional d’alguna ONGD catalana.  
Aquest any, la Júlia, estudiant d’infermeria de 21 anys, i la Gisela, periodista de 23 anys, han 
realitzat una estada amb l’Associació Catalana per la Pau a Colòmbia, tot coneixent d’a prop un 
projecte de Brigades de Pau, que es gestiona amb l’International Action for Peace (IAP). 
 
L’any vinent aquesta acció continuarà, adreçada a joves de més de 21 anys empadronats a Alella, 
que tinguin un interès professional en l’àmbit de la cooperació, i que hagin realitzat algun tipus de 
formació específica o d’experiència de voluntariat prèvia.  
 
Si voleu conèixer de més a prop com va ser l’estada de la Júlia i la Gisela, podeu anar llegint el seu 
bloc, o bé escoltar-les de viva veu en la xerrada del dissabte 19 a les 18h a les Golfes de Can 
Lleonart d’Alella. 
 
Més informació sobre les beques:  https://goo.gl/ZIWrCT  
Enllaç del bloc:  https://goo.gl/k86Uxj  
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 Maresmecs i maresmenques al món 
 

La Júlia d’EVS a l’est d’Europa, Romania.  

Júlia Morros Riera, Dosrius. EVS a Romania, Craiova. Projecte SPARK.  
Buna ziua! Ce faci? Eu sunt Júlia, tinc 23 

anys i sóc de Dosrius, un poblet del 

Maresme ben a tocar del Vallès i bastant 

diferent del que és Craiova, la ciutat on 

actualment estic fent un Servei de 

Voluntariat Europeu. El passat setembre 

vaig aterrar a Romania per començar una 

aventura de set mesos duent a terme el 

projecte SPARK, consistent en, a través de 

tallers en diversos centres educatius, crear 

un pont entre instituts i centres d’educació 

especial.  Abans d’això, però, vaig haver de 

prendre la decisió de marxar lluny de casa i dels meus durant tant de temps... Pot semblar que 

aquest pas requereix temps, però en el meu cas va ser cosa d’un dia per l’altre... una bogeria que 

repetiria mil i una vegades més.  

El fet de tenir una flexibilitat total va ajudar a que tot aquest procés fos tant ràpid, ja que el meu 

interès era trobar un projecte que fos un repte per mi, no tant com anar a un país concret a fer un 

projecte qualsevol.  La meva manera d’aplicar per fer un EVS va ser una mica al revés, perquè 

normalment els que volen marxar fora primer contacten amb alguna agència de mobilitat 

internacional que et guia i té una base de dades amb molts projectes i t’ajuden en tot el procés, 

però tot i així no em va suposar cap problema. La mateixa coordinadora del projecte em va posar 

en contacte amb la meva agència d’enviament (Mundus) que em va donar molt suport (tot i 

haver de fer-ho tot tant ràpid!). No es necessiten requisits especials per anar a fer un Voluntariat i 

les facilitats que et proporcionen són genials. Disposem d’assegurança (tot i que recomanen la 

targeta sanitària europea) i et donen diners suficients per sobreviure mensualment al poble o 

ciutat on es realitza el projecte. També 

és veritat que no tot són flors i violes, 

però la flexibilitat i l’optimisme han de 

ser qualitats indispensables si es vol 

fer un EVS!  

 

La meva primera impressió no va ser 

gens bona (més aviat desastrosa). Vaig 

arribar passada la mitjanit al petit 

aeroport, i a l’arribar al pis (en 

comparació a Catalunya, aquí tot 

sembla molt decrèpit) la situació va 
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 ser bastant desanimant, tot i que vaig tenir la sort que els companys de pis m’estaven esperant i 

en deu minuts em van explicar una 

mica tot al que m’havia d’adaptar: 

portaven una setmana sense wifi, 

sense aigua calenta i pràcticament  

sense obligacions. D’altra banda, 

gaudeixo d’una habitació pròpia que fa 

les coses molt més fàcils, com per 

exemple esperar uns altres 15 dies 

sense poder-nos dutxar amb aigua 

calenta o que cada dia passi alguna 

cosa al pis (com fugues d’aigua o 

incendis espontanis als fogons de la 

cuina, bastant divertit ara que és una 

memòria passada). Tot i semblar tot molt dramàtic, confesso que m’estic enamorant d’aquest 

país, on la paciència sembla el valor nacional . Els carrers ja no em semblen desastrosos , 

m’estimo els edificis a mig pintar i la gent pot ser molt càlida. La comunitat de voluntaris de 

Craiova és bastant gran, i això fa que ens sentim recolzats uns als altres, fins i tot em van fer una 

festa sorpresa per meu aniversari una setmana després d’arribar!  

Si comparo la perspectiva que tenia el primer dia amb la d’avui, confesso que és diametralment 

oposada. Una s’acostuma molt ràpid si es va amb la intenció de gaudir i trobar el millor punt de 

vista de tot. No vam començar les escoles fins un mes més tard, però ara que ja hem arrancat i 

tenim feina diària és una sensació molt satisfactòria. A més a més, sempre hi ha l’opció d’iniciar 

petits projectes simultanis i ara estem participant en uns debats públics que es fan a la 

universitat. He tingut la immensa sort, també, de tenir uns companys de pis adorables. Som una 

italiana i tres catalans que compartim vida diària i projecte, i aquest mes que s’acosta se’ns uniran 

al projecte SPARK tres italians més, un gran repte també per superar.  

Aquests dos mesos que sóc aquí els he aprofitat al màxim, viatjant sempre que he pogut i provant 

noves experiències, com per exemple anar per primera vegada a un estadi de futbol a veure jugar 

el Craiova o aprofitar l’últim cap de setmana de sol per anar fins al Mar Negre a remullar-nos els 

peus!  

Després de passar un any difícil buscant feina 

un cop acabat el grau universitari 

d’Antropologia Social i Cultural, venir a 

Romania ha estat una gran decisió, i estic 

segura que encara que pugui passar de tot en 

els mesos que segueixen, dubto que me’n 

penedeixi d’haver triat aquest país o aquest 

projecte. Hi ha moments durs de nostàlgia, 

sobretot de la família i de la gent (i també del 

menjar i del clima mediterrani!), però només 

els puc veure com una cosa que em fa créixer i 

ser més forta com a persona.  
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 Això sí, important per aquells que vulguin realitzar un voluntariat: penseu molt bé on voleu anar, 

perquè si decidiu anar a un poble petit és provable que us sentiu atrapats per la poca mobilitat 

que existeix i pels valors tradicionals que pots trobar en petites comunitats. El simple acte d’anar 

a fer una cervesa al bar pot suposar un retret si ets noia, i afectar a la teva imatge si treballes amb 

nens. A més a més, el transport a Romania és un altre tema important, ja que la velocitat aquí és 

bastant desconeguda, i per fer un recorregut de 60 kilòmetres en tren pots passar-te 2 hores 

viatjant (si tens sort i no hi ha retard). Viure en una ciutat pot ajudar-te molt més a l’hora de 

relacionar-te amb la gent i de voler marxar a recórrer món, ja que les estacions donen més 

opcions de viatge.  

 

Tot i així, recomano molt trencar les barreres simbòliques que ens separen amb països de l’est 

d’Europa (i sobretot Romania), perquè amb aquest tipus d’imaginari ens perdem una diversitat 

cultural molt valuosa que, estic segura, molt poca gent coneix i que a través d’un EVS pots trobar 

en estat pur. Si el teu objectiu és créixer, posar-te a prova, conèixer persones de tot el món i 

gaudir al màxim tot allò que puguis viure, aquesta és la teva oportunitat... I jo de tu l’aprofitaria! 

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 
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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. 

#mobilitatinternacional mobilitatinternacional mobilitatinternacional mobilitatinternacional #maresmemaresmemaresmemaresme    
 

 

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. 


