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Notícies 
 

El Servei de Mobilitat Internacional del Maresme torna amb més 

força que mai! 
 
Desprès d’una parada d’uns quants mesos sense butlletí i amb hores d’assessoria limitades, el Servei 

d’Assessoria de Mobilitat Internacional comença amb força aquest abril amb un munt d’ofertes i 
oportunitats internacionals per totes les persones inquietes del Maresme que volen marxar arreu del món. 
 
Ja a la meitat de març el 
servei va començar amb els 
nous horaris d’assessories 
cobrint més municipis i 
apropant-se a més joves 
cada cop més motivats a 
marxar i començar noves 
aventures. És per això que 
per fer consultes més 
individualitzades ara ja 
podeu comptar amb 
aquests cinc punts 
d'assessorament 
personalitzat on l'assessora 
del Servei, us atendrà i 
orientarà sobre el projecte 
de mobilitat que pot 
encaixar amb el vostre 
perfil i interessos. 
 

• Assessoria presencial a El Masnou: primer dilluns de cada mes de 16:30 a 20:30, al PIJ de Ca 
n'Humet (c. Fontanills, 77-79).  

• Assessoria presencial a Malgrat de Mar: segon dijous de cada mes de 16 a 20h al Centre Cívic de 
Malgrat de Mar (c. Segre, 1). 

• Assessoria presencial de Mataró: dimarts d’11 a 14h i de 17 a 20h i divendres de 17 a 20h a l'Oficina 
Jove del Maresme (Pl. Miquel Biada, 5). 

• Assessoria presencial a Pineda de Mar: primer i tercer dijous de cada mes de 16 a 20h al Centre de 
recursos per a joves de Can Jalpí (c. Sant Joan, 1-3, 1a planta).  

• Assessoria presencial de Vilassar de Mar: dimecres de 16 a 20 a Can Jorba (c. Sta. Eulàlia, 140). 

Per assistir a l'assessoria presencial heu de demanar dia i hora prèviament. Podeu contactar amb el PIJ del 
vostre ajuntament o posar-vos en contacte amb mobilitatjove@ccmaresme.cat 
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FOCUS: Voluntariat amb persones refugiades 
 
Arrel de la situació extraordinària que s’està vivint arreu del Mediterrani, cada cop són més els joves que 
pregunten què poden fer i com podrien donar un cop de mà a totes les entitats, organitzacions i persones 
que estan actualment als punts sensibles de benvinguda de persones refugiades. Des del Servei de Mobilitat 
Internacional del Maresme, creiem oportú fer arribar aquests projectes per a que vosaltres pugueu 
començar a reflexionar sobre quina és la manera en què voleu ajudar, i si actualment ja esteu fent alguna 
cosa des d’aquí. 
 
És important adonar-nos que aquest tràgic fet ha servit per visualitzar la posició de moltes persones que ja 
fa anys es troben en una situació irregular donada la mancança de processos eficients a l’hora de demanar 

asil, i, la falta de compromís per 
assegurar els drets d’aquestes 
nouvingudes.  
 
Aquí trobareu diferents històries escrites 
pels mateixos voluntaris/àries, que han 
estat treballant a les zones dels Balcans 
des de l’any passat. Val la pena llegir les 
seves impressions per fer-nos una idea 
del que suposa un voluntariat amb 
persones refugiades. 
https://refugeeinsci.wordpress.com/volu
nteer-observations/ 
 
 

A continuació, trobareu un recull d’entitats que actualment participen de manera activa en tot el procés 
d’ajuda a la persona refugiada, des de l’enviament de recursos (materials, roba, aliments...) fins personal de 
cooperació especialitzat. L’atenció directa i l’acompanyament a aquestes persones és prioritari. Lafede.cat 
agrupa un seguit d’organitzacions que actualment estan treballant a Síria, als camps de refugiades dels 
països limítrofs, als països de trànsit i/o als estats de destí. A més, aquesta llista també té un component 
d’entitats que s’encarreguen de la feina d’explicar les arrels d’aquest problema i apuntar als responsables, 
tot aportant dades i propostes. 
http://www.lafede.cat/que-estan-fent-les-ong-per-les-persones-refugiades/ 
 
Per últim, volem destacar la feina que fan algunes d’aquestes entitats més destinades a la visualització i 
sensibilització, com la plataforma d’entitats Stop Mare Mortum, que  tal i com elles es defineixen en el seu 
Manifest arrel dels successos del 19 d’abril del 2015, sorgeix aquest moviment amb la necessitat de 
“denuncia i condemna el Genocidi Migratori que està convertint el mar Mediterrani en un cementiri”, 
solidificant-se com a eix vertebrador de les diferents entitats que treballen el mateix tema, i participant de 
l’educació aportant recursos per tractar-ho a les escoles. 
http://stopmaremortum.org/  
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Ja comencen els Camps de Voluntariat Internacional! 
 
Sí, com llegiu, ja comencem a olorar l’estiu i amb ell arriba la temporada alta de Camps de Voluntariat 
Internacionals, és per això que les entitats comencen a fer més xerrades informatives i a obrir places a 
projectes arreu del món. Un Camp de Voluntariat Internacional és l’oportunitat ideal per endinsar-te en una 
nova cultura des d’una entitat local que organitza un projecte en el que participes durant 2-3 setmanes amb 
d’altres voluntàries/aris, que com tu tenen ganes de conèixer i compartir una experiència internacional, tot 
sensibilitzant-se amb l’entorn. La majoria de Camps estan pensats per a joves de més de 18 anys, però si ets 
menor, t’animem a demanar una Assessoria Presencial amb el Servei de Mobilitat Internacional per a que et 
puguem explicar les diverses opcions que tens de mobilitat.  

 
Aquests Camps solen estar inscrits en una xarxa/organització internacional que coordina i, a més, et 
proporcionarà una formació prèvia per a que puguis preparar-te millor i coneguis a més persones que, com 
tu, participaran a d’altres projectes arreu del món. Les dues entitats més importants fent aquesta feina a 
Catalunya són el Servei Civil Internacional (SCI) i la Coordinadora d’Organitzadors de Camp de Treball a 

Catalunya (COCAT). 
 
SCI:  www.sci-cat.org 
Cercador de camps:  www.workcamps.info/icamps/ES-cat/ca/welcome.html  
Quota: 115€. Algunes organitzacions al sud cobren quota extra. 
Edat: 18+ anys per països del Nord. 20+ anys per països del Sud. 
Inscripcions obertes tot l’any. 
COCAT:  www.cocat.org  
Cercador de camps: http://www.cocat.org/cerca-i-inscripcio-a-camps-de-treball-internacionals/  
Quota: 130€. Algunes organitzacions al sud cobren quota extra. 
Edat: 18-30 anys per Catalunya. 18-35 anys pel Nord. 21-35 anys pel Sud. 
Inscripcions obertes des de mitjans de març a la tardor. 
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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 amb joves a França Urgent! 
La COCAT ofereix una plaça per fer un voluntariat al projecte que es durà a terme d’octubre del 2016 a 
l’octubre de 2017. “Concordia”, l’entitat d’acollida, és una organització no governamental francesa, que 
desenvolupa la seva activitat ens els àmbits social, cultural i educatiu. És per això que la persona que hi 
participi s’encarregarà de la restauració d’un vaixell amb el jovent que viu al centre, a més d’organitzar 
activitats de temps lliure i participar de les excursions i els Camps de Voluntariat ja programats durant 
l’estiu.  
 

Data límit: Fins el 15 d’abril. 
Més Informació:  http://bit.ly/1MNAdGR  

 

 

Voluntariat per promocionar l’activitat local i més a Polònia 

Urgent! 
L’organització “Fundacja Centrum Aktywnosci Tworczej” ofereix dues places de voluntariat de llarga durada 
a Leszno Polònia, del 5 e setembre al 30 de juny del 2017. El projecte que porta com a títol “Boredom with 
us will not succeed” proposa l’aprenentatge actiu amb diferents entitats i organitzacions que promouen el 
voluntariat juvenil i l’intercanvi cultural, per tal de que les persones seleccionades puguin desenvolupar 
diferents mètodes d’actuació i a més, puguin dinamitzar “workshops” a escoles i grups de joves, posant en 
pràctica tot el que hagin après. 
 

Data límit: 15 d’abril de 2016. 
Més Informació:  http://bit.ly/1S4zvEr  

 
 

Voluntariat en comunicació i promoció de projectes 

multiculturals a França 
A través de la COCAT s’ofereix 1 plaça de voluntariat a l’organització “Concordia” del novembre del 2016 fins 
novembre del 2017. La persona escollida desenvoluparà tasques de promoció i comunicació de les activitats 
que desenvolupa l’organització, ja siguin interculturals o camps de voluntariat. A més a més, participarà del 
disseny, el desenvolupament i l’avaluació dels projectes que tinguin data durant la seva estada.  
 
Data límit: 21 d’abril del 2016. 
Més Informació:  http://bit.ly/1UsDU7k  
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Voluntariat amb joves a Escòcia 
”The Auchindrain Trust” ofereix un voluntariat a Argyll durant tot un any, començant a l’agost del 2016 fins 
l’agost del 2017. Aquesta organització és una fundació social i benèfica que s’encarrega de la provisió 
d’oportunitats de formació i experiència laboral, organitzant programes de pràctiques per a joves. És per 
tant una gran oportunitat per a totes aquelles persones del Maresme que vulguin marxar a fer un 
voluntariat més enfocat en l’àrea de gestió i administració, col·laborant en investigacions i d’altres tasques 
administratives de l’entitat.  
 

Data límit: 21 d’abril del 2016. 
Més Informació:  http://bit.ly/1S1DdS8   
 
 

Voluntariat a una escola d’infants a Slovenia 
El projecte “Creative little feet” està buscant una persona amb nacionalitat espanyola per poder participar 
de les activitats des del setembre fins a finals de maig del 2017. L’objectiu d’aquest voluntariat és impulsar 
l'aprenentatge d'una manera creativa, construint millors connexions entre l'educació formal i no formal i 
apropant el model d'ensenyament no formal en assignatures com a Art, Música, Esports i Idiomes. A més a 
més, participar de l’organització d’activitats d’un centre de joves, tot ensenyant la seva cultura a través de 
mètodes no formals. 
 

Data límit: 26 d’abril de 2016. 
Més Informació: http://bit.ly/20vc2zo    
 

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 de l’Erasmus+.  
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 

Curs de Formació sobre l’anàlisi del abandonament escolar a 

Turquia 
El projecte que acollirà a 27 participants de Latvia, Itàlia, Romania, Turquia i Espanya té com a objectiu la 
utilització de vídeo i teatre per prevenir l’abandonament precoç escolar del jovent, un greu problema arreu 
d’Europa. Del 20 al 27 de Juny a Gaziantep, les persones que hi participin faran un anàlisi de la situació 
actual, compartint experiències, mètodes i bones pràctiques relacionades amb l’art, tot focalitzant-se en el 
teatre i l’ús de vídeos amb la joventut, experimentant tot seguit algunes de les eines. 
 
Data límit: 17 d’abril de 2016 
Més Informació: http://bit.ly/1YpzzjG  
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Curs de Formació d’animació per joves a Portugal 
Del 13 al 22 de juny l’associació “Check in” ofereix l’oportunitat a 20 professionals que treballin amb jovent 
o estiguin involucrats en entitats socials juvenils, de Croàcia, Alemanya, Grècia, Hongria, Itàlia, Lituània, 
Portugal, Rep. Eslovàquia, Eslovènia i Espanya, de formar-se en l’ús de l’animació com a recurs per a 
treballar amb d’altres joves l’entrada al món laboral. Els objectius del projecte són l’ensenyament d’eines i 
mètodes com l’art corporal, dinàmiques de grup, teatre clown (entre d’altres), compartint experiències i 
facilitant el treball en xarxa de les entitats juvenils participants.  
 

Data límit: 29 d’abril de 2016 
Més Informació: http://bit.ly/1RMnBic  

 

Beques d’estudi 
 

Beques de Doctorat de l’Academia Austríaca de Ciències 
 
El Ministeri de Ciències, Recerca i Economia entre d’altres administracions públiques del país, ofereix unes 
beques per futurs doctors/es que vulguin preparar-se durant un temps entre 24 i 36 mesos, per a 
desenvolupar la seva investigació registrat en alguna de les universitats d’Àustria. La dotació econòmica és 
de 37.000€ anuals més una ajuda de màxim 500€ per despeses de transport.  
 
Data límit: 1 d’Octubre de 2016. 
Més Informació: http://bit.ly/1leQgyT  
 

Beques internacionals a Tailandia – “Peace Revolution” 
 
Aquestes beques ofereixen l’oportunitat de gaudir d’una estada de meditació i lideratge a Tailàndia durant 
14 dies. Durant aquest període els participants obtindran coneixements sobre diferents àmbits incloent la 
resolució de conflictes i el rol de l’autodisciplina, el rol dels nostres hàbits a la vida diària i com millorar-los, 
els factors que determinen la nostra manera de pensar, actuar i parlar, els vuit pilars d’una societat pacífica 
amb un bon lideratge, i estudis de les cultures tailandeses i budistes.  
 
Actualment l’estada està planejada per ocupar el santuari Mooktawan, a una illa del sud de Tailàndia, per 
tant, els participants tindran una serena i pacífica estada, envoltada de natura. 
 
Més informació: http://bit.ly/255MaO4  
 

Beques per artistes postgraduats a la UB 
La Fundació Han Nefkens obre la convocatòria d'una beca dirigida a artistes residents a Catalunya, 
postgraduats en belles arts o cursant el Màster Oficial de la Universitat de Barcelona, amb la voluntat de 
promoure el desenvolupament de les produccions artístiques entre el jovent que inicia la seva carrera 
professional, tot ajudant a consolidar els resultats de la formació universitària rebuda. 
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S'atorgarà una única beca de 5.000 euros. Per a això, la Fundació Han Nefkens ofereix al/a l'adjudicatari/a la 
possibilitat de finançar el desenvolupament de les produccions artístiques des de diferents àmbits. La 
selecció es farà a partir de la presentació d'una proposta artística a presentar a partir del 19 d’abril. 

 
Data límit: 27 d’abril de 2016. 
Més Informació: http://bit.ly/1Viesl3  
 

 

Beques per fer un curs d’anglès a Irlanda  
Eurolingua Venairlanda ofereix 15 beques en la seva 4a edició de la convocatòria per a realitzar un curs 
d’anglès a Irlanda entre el 26 de juliol i el 9 d’agost totalment subvencionat, exceptuant els bitllets d’avió. Els 
requisits per aquesta beca són: tenir 14 anys o més, ser de nacionalitat europea, està cursant actualment 
ESO, batxillerat, formació professional o algun tipus de titulació universitària (grau, màster, doctorat...), i 
tenir una bona mitjana a l’expedient acadèmic. Els cursos d’anglès que cobreixen les beques inclouen els 
trasllats des de l’aeroport, l’allotjament amb família o en residència, un programa de 20 classes d’anglès per 
setmana, un programa d’activitats culturals i el certificat de participació.   
 

Data límit: 25 d’abril de 2016 
Més informació: http://bit.ly/1FWJYfx  

 

 

Beques per estudiar a la Universitat de Corea del Sud 
 
La Universitat SUNY Korea ja ha obert la convocatòria per sol·licitar les seves beques internacionals 
destinades a totes les persones que vulguin començar a estudiar un grau allà el pròxim curs. Donada la 
prestigiosa xarxa universitària de la que és membre, la Universitat de Stony Brook (EE.UU) facilita l’obtenció 
de les titulacions, mentre aprofiten les noves instal·lacions al campus a prop de Seül. Hi ha diferents 
modalitats de beques en funció del perfil de l’alumnat, per tant, els requisits i les facilitats varien des 
d’aquelles que cobreixen tot el import de la matricula més la manutenció i l’allotjament, fins aquelles que 
només paguen part de la matrícula.    
 

Data límit: 14 de maig de 2016 
Més informació: http://bit.ly/1SZ3X2M  
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Pràctiques Laborals 

Pràctiques per joves menors de 29 anys a Washington DC 
La Fundació Incyde posa en marxa la Iniciativa de lideratge Incyde on joves acabats de graduar o a l’últim 
curs de la universitat i amb un bon nivell d’anglès podran aprofitar beques per a desenvolupar el seu talent i 
continuar aprenent creant xarxa professional internacional durant 5 mesos, a tot un seguit d’empreses 
privades i públiques que tenen seu a Washington DC.  
 

Data límit: 25 d’abril del 2016. 
Més informació: http://bit.ly/22rOFLX  

 

Pràctiques a l’ONU 
L’Organització de les Nacions Unides, i les seves agències dependents, ofereixen un seguit de pràctiques per 
estades d’entre 3 i 6 mesos en diferents llocs del món. Depenent l’organisme aquestes poden ser pagades o 
no, i els requisits també poden variar, però la majoria d’elles requereixen la coneixença perfecta de com a 
mínim dos dels idiomes oficials de la ONU, i està cursant o haver finalitzat un grau universitari. És important 
destacar que hi ha molta competència degut a l’abundància de persones interessades, però és per això que 
també hi ha molta més oferta que no deixa de renovar-se. 
 

Més informació: http://bit.ly/1SbO7UH  

 

Pràctiques no-laborals a les Oficines Exteriors de Catalunya 
ACCIÓ ofereix pràctiques a les Oficines Exteriors de Comerç i Inversions de Catalunya per a gaudir d’una 
experiència professional internacional. Aquestes tenen per objectiu la realització d’accions de suport a les 
empreses catalanes en els àmbits de la gestió empresarial, el finançament, la cooperació internacional, la 
innovació i la internacionalització. Els requisits generals per poder sol·licitar-les són: no tenir 26 anys en el 
moment que es comencen les pràctiques, tenir un grau universitari o grau superior de formació 
professional, tenir domini de la llengua catalana i castellana, tenir el títol mínim d’anglès B2, tenir menys de 
3 mesos d’experiència laboral de la titulació obtinguda, no haver participat anteriorment amb aquest 
programa i estar inscrit com a demandant a les oficines del SOC. Les pràctiques tenen una durada de 9 

mesos a jornada completa rebent un import mínim per viure en concepte de beca. Les vacants actualment 
són a Bogotà, Bombai, Mèxic, Panamà i Stuttgart. 
 

Més informació: http://bit.ly/1ZEFHUW  

 

Beques al Parlament Europeu 
S'ofereixen 600 beques per a realitzar unes pràctiques de 5 mesos no prorrogables al Parlament Europeu 
per a joves titulats universitaris. Aquestes estan dividides en tres modalitats: general –per a totes les 
titulacions-, de periodisme –per les persones que tenen experiència demostrable en publicacions del seu 
treball o la pertinença a alguna associació de periodistes-, i del “premi Sájarov” –dirigides a les persones que 
tenen especial interès en com es tracten els Drets Humans des del Parlament Europeu i a nivell 
internacional-.   
 

Data límit: 15 de maig de 2016 
Més Informació: http://bit.ly/1xTQWLJ  
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Ofertes de Feina 
 

Feina d’atenció a client a Suïssa 
L’empresa Global Exchange, especialitzada en l’intercanvi de monedes arreu del món, obre 10 places de 
treball com a representants de la companyia i atenció als clients a la seva nova branca de Suïssa. La feina 
consisteix en aplicar el procediment legal per a fer l’intercanvi de moneda als turistes o persones que ho 
demanin, i és per això, que els estudiants de turisme i empresarials o similar, tindran preferència en aquest 
cas. Com a requisit indispensable ser ciutadà europeu, tenir un molt bon nivell d’anglès i francès, i la 
coneixença d’altres llengües com l’espanyol es valorarà molt positivament. Es farà directament un contracte 
permanent, i els horaris seran de matins o tardes realitzant 42,5 hores setmanals. 
 
Data límit per enviar candidatures: 1 de Juny de 2016. 
Més informació: http://bit.ly/1Vj0mRh   
 

 

 

Feines de fisioterapeuta a França 
L’empresa “Seleccion Emploi Europe S.L.” selecciona per a diferents feines professionals de la fisioteràpia 
per a cobrir vacants durant tota la temporada d’estiu del 2016. El sou oscil·la entre 1500 i 2000€, amb la 
possibilitat de tenir l’allotjament cobert també. En general, es requereix un nivell alt de francès, tenir el 
carnet de conduir (i fins i tot portar el propi cotxe donada la distància entre el lloc de treball i les ciutats més 
properes), i l’autorització per exercir (en aquest cas l’empresa facilita els tràmits). 
 
2 Fisioterapeutes per a un establiment termal de temporada a Midi-Pyrénées amb un sou de 1650€ nets 
mensuals, contracte temporal i allotjament cobert gratuït. 
 
3 Fisioterapeutes per a un establiment termal de temporada a Lorraine amb un sou de 1800€ nets mensuals 
i costos del viatge coberts, contracte temporal i allotjament individual gratuït. 
 
3 Fisioterapeutes per a un establiment termal de temporada a Rhône-Alpes amb un salari de 1880€ nets 
mensuals, contracte temporal i allotjament compartit gratuït. 
 
5 Fisioterapeutes per a un establiment termal de temporada a Rhône-Alpes amb un salari de 1600€ nets 
mensuals, contracte temporal i allotjament en un hotel gratuït. 
 

A la descripció de l’oferta trobareu més de 25 ofertes més per a fisioterapeutes interessats/des en marxar a 
treballar a França amb condicions similars.  
 
Més Informació: http://bit.ly/1TMMM6W  
 

 

 

Pintors i xapistes a Holanda 
L’empresa de selecció PRAN, en col·laboració amb Eures i l’empresa N2 People, realitza un procés de 
selecció per contractar a 10 xapistes i pintors/es a l’empresa Van Mossel. Es requereix formació 
professional, experiència de 3 anys, disponibilitat per treballar als Països Baixos un mínim de 6 mesos. 
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L’anglès no és requisit donat que s’oferirà un curs al arribar allà, però si s’ha de tenir motivació per 
aprendre. S’ofereix un salari net de 10,25 euros l’hora, i del qual es descomptarà l’allotjament i assegurança 
mèdica. Les entrevistes es realitzaran a València, és possible accedir a la subvenció per al transport i 
formació lingüística. 
 

Data límit:  29 d’abril de 2016 
Més Informació: http://bit.ly/1RQvtk5  
 

 

Doctors i doctores especialistes a Dinamarca 
El Servei Públic d’Ocupació Danès organitza una jornada informativa i procés de selecció per a metges/esses 
que vulguin marxar a Dinamarca. Aquesta jornada es realitzarà a Madrid, i a posteriori de la xerrada 
informativa per conèixer les condicions laborals i els avantatges, es realitzaran les entrevistes a les persones 
interessades. L’oferta compta amb la necessitat de 5 metges/esses de família, 5 de psiquiatria i 15 per a 
d’altres especialitats (pediatria, cardiologia, emergències...). La jornada laboral seria en tots els casos de 37 
hores a la setmana, i s’ofereix també un curs de danès al arribar a més d’una persona que s’encarrega 
d’ajudar a trobar un allotjament –també proveït per l’hospital- i ajudar a la parella, si en té, a trobar una 
feina a Dinamarca. Imprescindible bon nivell d’anglès donat que tant la jornada informativa com les 
entrevistes es desenvoluparan en aquest idioma. 
 

Data de la jornada: 16 d’abril de 2016 (Horari matí: 10h// Horari tarda: 14h) 
Més Informació: http://bit.ly/1WNjaoc  
 

 

Cooperant a Moçambic 
L'Associació Catalana d'Enginyeria Sense Fronteres - ESF, ofereix una plaça com a cooperant en terreny per a 
la coordinació dels diferents projectes que es porten a terme a la Província d’Inhambane, a Moçambic, des 
de l’any 2009. L’entitat compte amb una experiència de més de 20 anys de treball orientat a la justícia i 
igualtat social, pel que els requisits per a la plaça entre d’altres, són tenir una experiència mínima de 4 anys 
en el món de la cooperació, un bon nivell de portuguès parlat i escrit, formació universitària tècnica, etc. El 
contracte és de 6 mesos, sent el salari de 25.510€/bruts anuals, amb un període inicial a Barcelona per 
preparar el treball amb l'equip tècnic i el grup de voluntaris encarregat, i posteriorment, a Moçambic a 
jornada completa.  
 
Data límit: 27 d’abril de 2016. 
Més informació: http://bit.ly/1oSRwLm  

 

 

Infermers/es a Irlanda 
L’organització Orwell Healthcare, amb col·laboració amb la xarxa Eures, ofereixen llocs de treball per 
infermers i infermeres acabats de graduar i disposats a fer els tràmits de registre a Irlanda 
(“Nursing&Midwive Board”). L’oferta compta amb un contracte indefinit, vacances remunerades, 
allotjament un cop es comenci la feina, formació continuada i programa de recolzament ofert a través de 
Eures Irlanda. El salari aproximat és de 44.000€/anuals. 
 
Data límit: 31 de maig de 2016 
Més Informació conductors: http://bit.ly/1MqZwOU  
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Personal d’hotel a Gran Bretanya 
L’empresa Reach International Recruitment està actualment liderant un procés de selecció per l’Hotel 
Cirencester amb 25 habitacions, bar i restaurant. Ofereixen contracte permanent a 40 hores a la setmana 
per a les posicions de cambrers/es, recepcionistes d’hotel i cuiners/es. Depenent de la formació i 
l’experiència variarà el salari, però asseguren àpats i habitacle compartit. Els únics requisits per sol·licitar la 
feina són la nacionalitat d’algun país de la UE, capacitat per comunicar-se en anglès i disponibilitat 
immediata.  
 
Data límit: sense especificar 
Més Informació: http://bit.ly/1qMDiNX  
 

 

Auxiliars de vol arreu d’Europa amb EasyJet 
L’empresa EasyJet està buscant incorporar auxiliars de vol a l’aeroport de London Gatwick i d’altres bases 
arreu d’Europa, és per això que el dia 29 d’abril participaran de 8:30 a 15h del SB BCN Events, per rebre a 
totes les persones interessades. Els requisits generals per a poder participar del procés de selecció són: ser 
major de 18 anys, mesurar sense sabates entre 158cm i 190cm i tenir un anglès fluid a més de l’idioma del 
país on vagis a treballar. Es necessària la inscripció prèvia a la seva web. 
 

Data de l’event: 29 d’abril de 2016 a SB BCN Events, 22-24 Ronda de Can Rabada 
Més Informació: http://bit.ly/1VQaz66   

 
 

 

Desenvolupador de programari a Alemanya 
L’empresa “Internacional Placement Services” (ZAV), com a membre de la xarxa EURES, busca personal 
qualificat per a treballar amb software a la regió North Rhine – Westphalia. Es valorarà experiència 
treballant amb HTML o CSS, amb bases de dades (preferiblement QSL), i el coneixement de tecnologia .NET. 
Es imprescindible tenir bon nivell d’anglès, i recomanable tenir un nivell bàsic d’alemany (A2). La primera 
entrevista es farà via telefònica o per Skype. 
 

Data límit: Sense especificar. 
Més Informació: http://bit.ly/1Q45obK  
 

Tallers i xerrades 
 

Estades d’estiu 
Vols marxar a l’estranger aquest estiu? Tant si vols anar sol o en grup, durant una setmana o fins a tres 
mesos… Si vols practicar idiomes, conèixer cultures, treballar, o només viatjar…  Existeixen diferents 
tipologies d’estades d’estiu a l’estranger: Camps de treball, Feina temporal, Intercanvis juvenils, Voluntariat i 
viatges solidaris, Estades per practicar idiomes, Turisme alternatiu… Vine al taller i t’explicarem les 
diferències i com pots accedir-hi! 
 
Dijous 21 d’abril a les 18:30h a Can Jalpí. C/ Sant Joan 1-3, 1ª planta - Pineda de Mar 

Inscripcions: http://goo.gl/forms/1S8en47eLB  
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Voluntariat Internacional 
Vols marxar a fer un voluntariat però no t’aclares o no saps per on començar a buscar? Hi ha molts projectes 
diferents esperant a que els trobis i nosaltres et volem ajudar!  

Existeixen diferents tipologies de voluntariat internacional centrades en diferents àmbits: Camps de treball, 
Servei de Voluntariat Europeu, Viatges solidaris, Cooperació...  Durant aquest taller et mostrarem les 
possibilitats actuals, el què comporta cadascuna i com pots començar a planejar la teva estada! 

Dimecres 4 de maig a les 18:30h a Can Jorba. C/Santa Eulàlia, 140 , Vilassar de Mar 

Inscripció: http://goo.gl/forms/bRd8FGnbnY   

 

Dijous 12 de maig a les 18:30h al Centre Cívic Malgrat. C/ Segre, 1, Malgrat de Mar 

Inscripció: http://goo.gl/forms/oayJRT2jlE  

 

Maresmencs al món 
 

Maresmenca viatgera a Australia 

Aquest mes us presentem l’experiència d’una cabrilenca que vol compartir el seus 
aprenentatges i la seva passió pel viatjar com a forma de vida, aprenent de la 
pràctica del ioga, la dansa i l’ayurveda. 
 
Estava viatjant com a forma de vida, sense bitllet de tornada, present en el camí, oberta a quedar-me a 
qualsevol lloc... com a resultat vaig acabar fent un viatge d'un any en el que vaig estar tres mesos a India, 
tres al Nepal, tres a Nova Zelanda i els tres últims a Australia. La meva intenció no era viatjar per viatjar, era 
viure-hi en el lloc estudiar ioga, dansa i ayurveda. Quan estava al Nepal desprès de fer un Vipassana, un 
retiro de meditació de 10 dies sense 
parlar, vaig tenir un somni lúcid amb els 
Aborígens Australians que va despertar 
en mi una crida molt forta per anar a 
conèixer la seva cultura. Semblava un 
impuls descabellat però sempre que 
dubtava se'm presentaven contactes i 
oportunitats que em guiaven cap a 
Austràlia. 
 

Vaig marxar el 12 de Novembre del 
2013 direcció Delhi India amb una 
motxilla de 45 litres gairebé buida i el 
visat per India. Sabia que anava a 
estudiar ioga però no a on ni com. En 
menys d’una setmana ja havia 
començat el meu curs.  
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El permís de turista Australià el vaig sol·licitar des del Nepal, és de tres mesos i es demana gratuïtament per 
Internet des de fora d’Austràlia. Un cop estàs dins tens l’opció d'extendre'l fins a un any renovant-lo cada 
tres mesos y pagant aproximadament 300$ amb el requisit de demostrar, cada vegada, que disposes de 
3.000€ lo qual es una mica complicat perquè amb la visa de turista no es pot treballar. Hi ha gent que al 
finalitzar els 3 mesos agafen un bitllet barat d’avió a Bali i des d’allà demanen la visa de turista Australiana 
de forma gratuïta. S'ha de vigilar una mica perquè he escoltat casos on a les fronteres els hi miraven el 

facebook per a saber si havien treballat 
il·legalment i en cas afirmatiu els 
deportaven cap al seu país.  
Hi ha un control molt exhaustiu, et 
poden fer obrir la maleta i registrar-la 
de dalt a baix, demanar-te que els hi 
ensenyis el saldo de la compte bancària 
en els seus ordinadors o un bitllet de 
sortida del país, fer-te preguntes 
pretensioses per saber de que 
treballaves abans d'arribar-hi... I si estàs 
mes de 28 dies sense visa et veten 
l'entrada a tots els països de la 
Commonwelth.  
 
Hi ha una altre raó per la qual hi ha un 
gran control a les fronteres. Tant 
Austràlia com Nova Zelanda són 

ecosistemes tancats, cal preservar-los, vigilar que no hi entrin llavors, insectes, o animals que puguin posar 
en perill el medi. A Nova Zelanda hi ha una plaga de possoum, un animal provinent d’Austràlia, que 
destrossa moltes collites i ha posat en perill moltes aus fins a gairebé extingir-ne algunes especies. A 
diferència d’Austràlia on hi ha alguns dels animals mes perillosos de la Terra, a Nova Zelanda no hi ha cap 
animal que sigui venenós. Penso que el fet de saber-ho, et fa caminar per les terres Australianes amb molta 
escolta, molt despert/a i connectat amb la Terra i sobretot amb molt respecte. 
 
Quan vaig arribar a Nova Zelanda el 30 d'Abril del 2014 vaig patir un xoc cultural, venia de Delhi, India, una 
de les ciutats mes caòtiques i poblades del mon, on començava l'estiu i no hi es estrany trobar un camell, un 
elefant o varies vaques en mig de la 
ciutat.  
Va ser molt d'ur arribar de sobte a Nova 
Zelanda on era tardor, plovia, feia molt 
fred, tot està nou i polit i les 
infraestructures i edificis no tenen mes de 
200 anys. Les ciutats s'organitzen 
diferent, estan mes expandides en el 
terreny, no tenen l'estructura clàssica que 
trobem a Europa amb el centre, la plaça i 
els carrers principals... els primers dies 
em preguntava on s'hi ha posat la gent? 
Amagats sota les pedres? A India anava a 
dinar a un restaurant i hi sortia amb deu 
amics. Un contrast curiós entre aquestes 
dues cultures es que a l’Índia havia de 
lluitar i arriscar per a poder creuar el carrer, ni tan sols recordo els passos de zebra. En canvi, a Nova Zelanda 
feia la petita acció de voler creuar i els cotxes paraven molt alegrement per a deixar-me passar. Tenia la 
sensació de que ningú tenia presa, és una cultura tranquil·la i respectuosa, prioritzen en qualitat de vida, 
valoren el temps lliure i cuiden molt la naturalesa.  
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Poc a poc vaig anar entenent que tot es tracta de maneres diferents d'organitzar-se, relacionar-se i moure's. 
Viatjar t'obre a entendre que es pot viure d'infinites maneres, t'ensenya a estar lliure de judici ja que el que 
catalogaríem anormal en una punta del mon, pot ser lo normal en una altre. 
 
En quant a al idioma no crec que sigui una dificultat. El primer cop que es va a un país on no es coneix la 
llengua potser que al principi produeixi una sensació un tant estranya o desconfortant, però de seguida un/a 
s'obre a entendre's d'altres maneres. L’anglès es una llengua fàcil i de seguida se li agafa el ritme, lo 
important es anar-se provant sense por a equivocar-se, preguntar molt i demanar contínuament que et 
corregeixin. 
 
La meva recomanació per a aquelles persones que volen 
marxar, seria viatjar de la manera més respectuosa 
possible per al medi ambient i entrant de ple en la vida 
del lloc visitat compartint amb les persones autòctones. 
En els sis mesos que vaig estar a Nova Zelanda i 
Australia mai vaig dormir a un hostel, sempre vaig estar 
fent WWOOFING i allotjada a casa de coneguts 
recomanats o persones que esdevenien ràpidament 
molt bons amics. A Delhi, per exemple, estava a casa 
d'una amiga India que em va donar la clau de casa seva i 
jo hi entrava i sortia lliurement. També és còmode 
estar-se en els meetingpoints per a conèixer altres 
backpackers i turistes amb qui compartir experiències, 
viatjar junts etc.. però es important moure's amb gent 
local de tots tipus per a conèixer la verdadera cultura 
del país.  
Confiar en el camí i en un mateix, la confiança permet 
fluir, entrega, cultivar una integritat pròpia i escoltar que es el que un/a realment vol fer o on anar.. En el 
viatge es desperta un gran valor cap a la vida, ja que sense tenir res un ho t'he tot. Es valoren les vivències 
compartides, les persones amb les que et vas creuant, els bens que venen i se'n van, valor a poder veure la 
vida des dels ulls d'una cultura completament diferent, valorar les pròpies arrels i a la pròpia cultura, ja que 
quan més lluny de la teva cultura estàs mes descobreixes les particularitats que té.  
 
Indispensable de viatjar amb una llibreta o un bolígraf per a poder escriure i dibuixar al igual que ho 
recomano de fer en la vida diària. Un diari serveix per a plasmar-hi les històries de vida i et permet d'anar a 
mirar tant endins com en fora, això es tota una filosofia de vida, el moviment sempre està movent-se, 
estiguis on estiguis.   
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Ets un/a 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://bit.ly/1u2kOsW  

 
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: 
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. 

    

#MOBILITATINTERNACIONAL #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. 


