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Notícies 
 
Aquest estiu d’interrail, prepara el teu viatge! 
 
 
Si encara no sabies què fer, et proposem que et preparis 
tu mateix el teu viatge d’interrail per tota Europa. Tant si 
tens la residència europea com si ets estranger, existeixen 
possibilitat per aconseguir el teu Interrail Pass o Eurail 
Pass i poder viatjar d’una manera més sostenible tot 
disfrutant dels paisatges. Has de tenir en compte que 
qualsevol dels bitllets que compris trigaran un temps en 
arribar-te a casa, per tant, serà millor que comencis ja a 
fer la teva ruta!  
 
 
 
Anem, pas a pas, si ets ciutadà o resident oficial d’algun 
país europeu hauràs de mirar les ofertes del Interrail Pass. 
En aquest cas, si vols visitar fins a 30 països europeu 
durant les teves vacances, et recomanem el Interrail Global Pass, ara bé, si només vols visitar a fons un país 
serà millor que miris les ofertes del Interrail One Country Pass. Depenent del país i de la validesa del tiquet, 
tindrà un preu o un altre, per tant, hauràs de pensar amb temps quins països i com arribar-hi per estalviar el 
màxim de diners.  
 
Si en canvi, no ets ciutadà europeu o no tens una residencia oficial a algun país d’Europa, hauràs de buscar 
entre les ofertes del Eurail. Si vols viatjar fins a 28 països, et convé comprar un Global Pass, si pel contrari, 

només vols visitar entre 2 i 4 països 
que fan frontera, tens la possibilitat 
d’adquirir un Select Pass, ara bé, si 
el que vols és perdre’t en un país 
només i disfrutar al màxim d’aquest, 
hauràs de buscar entre el One 
Country Pass quin t’agrada més. 

 
Finalment si necessites ajuda o no 
saps molt bé com planejar-te el 
viatge, estigues atent al nostre 
Facebook perquè en breus tindrem 
un taller sobre cóm organitzar-te!  
  

http://es.interrail.eu/interrail-passes
http://www.eurail.com/eurail-passes
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Camps de Voluntariat per a maresmencs inquiets! 
 
Com ja avançàvem el mes passat, la temporada de Camps de Voluntariat ja ha començat i per això volem 
mostrar-vos alguns dels projectes que encara estan buscant a persones voluntàries com vosaltres per a 
participar. Un Camp de Voluntariat Internacional és l’oportunitat ideal per endinsar-se en una nova cultura 
des d’una entitat local que organitza un projecte en el que es participa 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. Els requisits per aquests són tenir mínim 18 anys i moltes ganes de passar-
s’ho bé –hi ha alguns casos on existeixen requisits específics a la descripció del projecte-.  
 
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 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). 
 

Alavanjo Dzogbedze a Ghana del 24 de juny al 15 de juliol! 
El projecte que es durà a terme amb la comunitat Alavanjo Dzogbedze és una necessita bàsica demandada 
pel mateix poble, uns lavabos públics que responguin a les seves necessitats. És per això que seran 
necessàries moltes mans de 7am fins les 14h, tenint desprès molt de temps per a disfrutar i compartir 
l’experiència tant amb les persones que conformen la comunitat com amb la resta de voluntàries. Aquest 
Camp de Voluntariat encara té 8 places per a homes i 7 per a dones majors de 21 anys.  
Entitat d’enviament: SCI Catalunya 
Projecte: http://bit.ly/1XgbFcb  

Tiszadob , un projecte per a la protecció dels infants a Hongria! 
Del 18 al 28 de juliol es durà a terme un Camp de Voluntariat a un poblet allunyat de la ciutat, ben a prop del 
riu Tisza, on actualment hi viuen al voltant de 90 joves i infants de forma permanent. La feina més física a 
desenvolupar serà d’arreglar i fer el manteniment de les instal·lacions, tot junt amb les persones locals 
compartint així espais multidisciplinaris on aprendre una referència de treball voluntari per a les usuàries i 
usuaris del projecte, a més, els/les participants tindran l’oportunitat de muntar un esdeveniment o taller 
durant la seva estada per a totes les persones de la comunitat on hi viuran. Actualment encara queden 3 
places per a homes i 4 per a dones de 18 anys o més, afanya’t! 
Entitat d’enviament: SCI –Catalunya 
Projecte: http://bit.ly/1UL5fRL  
Action in Hamburg-Wilhemsburg, un projecte artístic! 
Del 30 de juliol al 13 d’agost tens la possibilitat de participar d’un projecte artístic a Hamburg-
Wilhembsburg, l’illa de riu més gran d’Europa. Aquest projecte es basa en utilitza el vídeo per a presentar la 
situació de multiculturalitat i de canvis socials que actualment s’està vivint en aquesta ciutat, tot aprenent 
tècniques de gravació, formes d’entrevistar a la gent i el programa per editar les escenes, per una vegada 
completat el procés, poder presentar-ho a la cadena de televisió TIDE TV. Encara queden 3 places tant per 
homes com per a dones de com a mínim 18 anys, a què estàs esperant per apuntart’hi?   
Entitat d’enviament: COCAT 
Projecte: http://bit.ly/1OjsImh  

http://bit.ly/1XgbFcb
http://bit.ly/1UL5fRL
http://bit.ly/1OjsImh
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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 a les muntanyes de Bulgària Urgent! 
Fundació Catalunya Voluntària i Union of European Rovers in Bulgària ofereixen una plaça de SVE en el 
projecte de curta durad a Sofia, Bulgaria. El projecte es titula “Mountain Assistant” i es durà a terme entre el 
15 de juny i el 15 d’octubre, amb participants de Portugal, Polònia, Eslovàquia i Catalunya. La temàtica 
principal es basa en activitats com la protecció contra els incendis forestals, el servei de socors a les 
muntanyes, diferents missions de voluntariat, projectes ecològics i d’altres activitats útils per a tota la 
comunitat on es desenvolupa. És per això que la persona voluntària escollida participarà de l’assistència en 
el trekking a les muntanyes, la protecció ambiental, l’ensenyament de coneixements per a joves sobre el 
càmping i les activitats outdoor, entre d’altres. 
 
Data límit: Fins el 15 de maig. 
Més Informació:  http://bit.ly/1T9pbIs  
Més Informació del projecte: http://bit.ly/24oyn3K  

 
 
Voluntariat de curt termini a Polònia 
L’organització “Fundació Catalunya Voluntària” junt amb “Polites Association”, ofereixen places per a la 4ta 
edició del projecte “Multi Kulti” on joves d’Itàlia, Grecia, Romania, Hongria i Espanya participaran durant 2 
mesos. Aquest es desenvoluparà entre el 2 de juliol i el 28 d’agost, i consisteix en dur a terme activitats i 
tallers de coneixença de les cultures, llengües i tradicions de totes les nacionalitats representades per a nens 
i nenes que tenen des de 9 fins 13 anys. A més, podran col·laborar amb entitats locals de Szczecin i apropar-
se també a la seva cultura a través de les activitats i esdeveniments socials del Centre Regional del 
Voluntariat. 
 

Data límit: 29 de maig de 2016. 
Més Informació:  http://bit.ly/1O4lPKV  

 
 

Voluntariat sobre bullying a Romania 
A través de l’entitat “Mihai Eminescu” situada a Braila, Romania, s’ofereixen places per un projecte de 7 
mesos, on les persones voluntàries podran aprendre a través de l’educació no formal el fenomen del 
bullying tot identificant a les escoles i instituts, les causes que ho genera. Per una altra banda, també 
desenvoluparan activitats de sensibilització i precaució amb les drogues als recintes seleccionats. Com a 
requisits, més enllà de la majoria d’edat, es demana tenir capacitat per a comunicar-se de forma fluida amb 
infants i joves de les escoles fins als instituts.  
 
Data límit: 29 de maig del 2016. 
Més Informació:  http://bit.ly/1TMW0xX   

 
 
 

http://bit.ly/1T9pbIs
http://bit.ly/24oyn3K
http://bit.ly/1O4lPKV
http://bit.ly/1TMW0xX
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Voluntariat per la música a Luxemburg 
”Ecole de Musique de IUGDA” ofereix una estada d’un any sencer, des del proper gener fins al desembre, 
participant del projecte “Youth for Music”, desenvolupant tasques com l’organització d’esdeveniments pels 
joves músics, fent també la promoció i el seguiment d’aquests, col·laborant amb l’organització per a que els 
joves d’altres països que hi participin. A més, la persona escollida haurà d’elaborar els projectes nacionals i 
internacionals, aprenent de totes les fases que aquests comporten, des de la creació de contactes fins la 
solució de dubtes i/o problemes que poguessin tenir les entitats i els participants. En els criteris de selecció 
destaquen el bon domini de com a mínim una de les llengües més utilitzades a Luxemburg (francès, alemany 
o anglès) i a més destaca que un nivell bàsic de qualsevol altra es tindria molt en compte, ja que la gran part 
de la feina serà en un àmbit multicultural, amb joves de entre 15 i 25 anys, i la persona voluntària hauria 
d’estar predisposada a aprendre d’altres idiomes i sentir interès per la música i l’organització de projectes i 
esdeveniments.     
 

Data límit: 26 de setembre del 2016. 
Més Informació:  http://bit.ly/1Tw7aVh    
 
 

    
 

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 

Curs de formació internacional: “Act, React & E-act!” a Rep. 
Txeca 
Del 1 al 7 d’agost l’entitat IYNF ofereix l’oportunitat de realitzar un curs de formació amb persones 
voluntàries d’arreu d’Europa, on poder debatre com les noves tecnologies han influenciat a la societat i com 
s’estan utilitzant per diferents raons i actors de diversitat d’interessos. A més, es pretén anar més enllà de 
l’anàlisi tecnològic i digital, profunditzant en l’status quo actual, per veure què significa una transformació 
radical a la nostra societat. Els participants han de tenir entre 18 i 30 anys, un nivell d’anglès fluït, tenir 
moltes ganes d’aprendre i d’involucrar-se en processos d’activisme digital –ja sigui per a projectes personals 
com per algunes organitzacions. 
 
Data límit: 5 de juny de 2016 
Més Informació: http://bit.ly/1XXNspd  

http://bit.ly/1Tw7aVh
http://bit.ly/1XXNspd
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Forum sobre les perspectives europees de la cooperació a 
Alemanya 
El 27 i 28 de juny tindrà lloc a Bonn una conferencia en el marc de l’avaluació de la “EU Youth Strategy” 
tenint en compte els 7 anys d’experiència en els quals s’han desenvolupat una gran varietat de projectes. 
Aquesta primavera, la Comissió Europea presentarà una avaluació interna sobre la implementació de les 
activitats que s’han emmarcat en aquesta direcció de projectes, seguit d’una consulta pública. És per això 
que aquest seminari pretén profunditzar en els resultats i els canvis que s’han generat des del 2009  tant per 
les entitats, activistes i els joves, com per les polítiques promogudes a nivell nacional, regional i local. Els 
eixos d’aquest fòrum són: examinar l’estat d’implementació de la “EU Youth Strategy”, reflexionar a partir 
de la avaluació interna que es proposa des de la CE, i discutir possibilitats de cara a la estratègia que es 
presentarà al 2018. 
 

Data límit: 27 de maig de 2016 
Més Informació: http://bit.ly/1UGDXvU  

 

Beques d’estudi 
 

Beques per estudiants beneficiaris del programa Erasmus+ 
 
El British Council, Aptis i Erasmus+ ofereixen un total de 10 beques amb l’objectiu de recolzar la mobilitat 
dels estudiants en programes impartits en llengua anglesa arreu d’Europa, contribuint en les despeses que 
suposen viure en un altre país. La manera de resoldre la convocatòria es farà mitjançant un sorteig, per tant, 
un cop confirmades totes les candidatures es publicarà un llistat amb els participants acceptats i el 16 
d’octubre de 2016 a les 16h a Madrid es celebrarà el sorteig essent comunicat el guanyador per trucada 
telefònica o correu electrònic. Els requisits per a poder participar del sorteig són tenir més de 18 anys, ser 
resident espanyol, ser beneficiari d’una beca Erasmus+ pel curs 2016-2017 a un programa impartit en 
llengua anglesa i que al final puguin acreditar un nivell mínim B1 d’anglès a través de l’examen Aptis. La 
dotació de les beques serà una ajuda extra d’un mes amb un import de 400€ per candidat, arribant a la 
quantia màxima de 4000€ per 10 ajudes 
 
Data límit: 31 de maig de 2016. 
Més Informació: http://bit.ly/1ScSJcL  
 

Beques MOBINT 2016 - 2017 
 
L’objectiu d’aquestes beques finançades per AGAUR es promoure la mobilitat estudiantil, mitjançant el 
finançament d’una part de les despeses que es tradueix en 200€ mensuals per a un màxim de 6 mesos. Els 
requisits per a les persones que vulguin participar d’aquesta convocatòria són tenir la ciutadania de 
qualsevol estat membre de la UE o acreditar la condició de resident, haver formalitzar la matrícula en una 
universitat catalana, tenir un bon expedient acadèmic (nota mitjana ponderada de 5,70 per enginyeries i 
arquitectura, i 6,30 per a la resta de branques), haver superat mínim 60 crèdits en el moment de presentar 
la candidatura, acreditar el coneixement suficient de la llengua de docència dels país de destinació i haver 
estat seleccionada per una universitat en el marc del programa de mobilitat internacional. 
 
Més informació: http://bit.ly/1STH56r  

http://bit.ly/1UGDXvU
http://bit.ly/1ScSJcL
http://bit.ly/1STH56r
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Beques per estudiar un Grau al Regne Unit 
La University of Bristol ofereix 5 places per a joves de tot el món que vulguin estudiar un grau a la seva 
universitat. Aquesta beca cobreix la matrícula dels estudis, repartida de tal manera que el primer any es 
rebrà 3000GBP, el segon altres 3000GBP i el tercer 2500GBP, per tant, queden exclosos de la convocatòria 
totes les persones que ja tinguin una ajut que superi els 3000GBP. Els requisits per a poder sol·licitar tal beca 
són haver estat admès en un dels graus de la universitat, haver tramitat tal admisió i ser estudiant 
internacional. 

 
Data límit: 10 de juny de 2016. 
Més Informació: http://bit.ly/1TKLDte   
 

 

Beques Balcells per la Generalitat de Catalunya i la University of 
California Urgent! 
Aquesta convocatòria que ja està apunt d’acabar, té com objectiu facilitar cursar uns estudis de màster en 
l’àmbit agroalimentari, tenint una durada de 12 mesos ininterromputs pel curs acadèmic 2016-2017. Hi ha 
dues modalitats: modalitat A, amb dues beques per cursar estudis de primer any de màster en els àmbits de 
la enginyeria de sistemes biològics, ciència i tecnologia dels aliments o viticultura a la University of 
California, Davis; i modalitat B, amb una beca de renovació per cursar estudis de segon any de màster 
relacionats amb els mateixos temes, també a la University of California, Davis. La dotació compta amb cobrir 
els cost de les despeses de la matrícula, les taxes acadèmiques, l’assegurança mèdica, una assignació 
mensual de 2000€ i una ajuda complementària pel desplaçament de 1500€. 
 
Data límit: 14 de maig de 2016 
Més informació: http://bit.ly/1TKLDte   
 
 

http://bit.ly/1TKLDte
http://bit.ly/1TKLDte
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Pràctiques Laborals 

Pràctiques al Tribunal de Comptes Europeu 
El Tribunal de Comptes Europeu torna a obrir la convocatòria per a realitzar un període de pràctiques en 
àrees d'interès per a la seva tasca. Les pràctiques es concedeixen per 3, 4 o 5 mesos com a màxim i poden 
ser remunerades (1120 €/mes) o no remunerades en funció dels crèdits pressupostaris disponibles.  
Els requisits per tal de ser elegible són: 
 

- ser nacional d'un dels estats membres de la Unió Europea, llevat d'excepció concedida per 
l'autoritat en qüestió;  

- tenir un títol de nivell universitari o diploma reconegut que dóna dret a la Unió Europea categoria 
AD (*) o que hagin completat almenys quatre semestres d'estudis universitaris en un camp d'interès 
per a la Cort; 

- que desitgin obtenir una formació pràctica relacionada amb les àrees d'activitat de la Cort de 
Comptes; 

- que no s'hagin beneficiat d'un període de pràctiques en qualsevol institució o organisme de la UE; 
- que tinguin un profund coneixement d'una llengua oficial de la Unió Europea i un coneixement 

bàsic/avançat d’una altra llengua oficial de la Unió Europea. 
 
Data límit: 31 de maig de 2016. 
Més informació: http://bit.ly/1NZx6XH  

 

Pràctiques remunerades a l’Agència Europea de Seguretat 
Marítima 
L’Agència Europea de Seguretat Marítima està oferint 4 places de pràctiques remunerades al seu centre de 
treball a Lisboa per a persones amb titulacions universitàries dels estats membres de la Unió Europea, amb 
una duració mínima de 3 mesos i màxima de 5. Aquest programa ofereix una experiència laboral enfocada al 
camp de la legislació en seguretat marítima, donant resposta a la contaminació al mar i a la cooperació entre 
els estats membres en matèria de seguretat marítima. Els requisits per a cada plaça oferta són diferents 
donada la diversitat de tasques que engloben, sent així un perfil de candidatura molt ampli i versàtil, capaç 
d’adaptar-se i obert a aprendre. Les condicions de les pràctiques són per a tots els casos les mateixes, essent 
una remuneració mensual de 888.94€ a més d’una assegurança de viatges. 
 
Data límit: 31 de maig de 2016 
Més informació: http://bit.ly/1qU60vJ   

 

Formació Dual Tècnica a Siemens 
A través de Siemens Espanya s’obren places per realitzar una Formació Dual Tècnica totalment 
subvencionada a Berlín que començarà a l’1 d’agost de 2016 amb una durada de 3.5 anys i amb l’objectiu 
d’incorporar-se posteriorment a la plantilla espanyola després de la formació. El programa treballa dues 
àrees molt específiques, l’enginyeria electrònica i el funcionament de la mecatrònica, combinant instrucció 
teòrica al Centre de Formació Professional Werner von Siemens a Berlín i períodes pràctics al laboratori de 
Siemens Professional Education, així com a les diferents Divisions i Plantes de la Companyia. Els requisits per 
a poder participar d’aquesta formació són tenir una edat entre 18 i 22 anys, haver cursat estudis 
d’electricitat, electrònica, mecànica o similar –batxillerat tecnològic inclòs, tenir un bon expedient acadèmic 
especialment en aquelles assignatures més tècniques, i finalment és imprescindible tenir un nivell alt 

http://bit.ly/1NZx6XH
http://bit.ly/1qU60vJ
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d’anglès i/o d’alemany. Les condicions del programa són idònies per a persones que volen començar un 
projecte donat que tant les classes com l’allotjament serà pagat per la Companyia, obtenint addicionalment 
una beca del voltant d’uns 900€ bruts mensuals. A més durant tota l’estada hi ha inclòs un programa de 
mentoria i un curs d’alemany, donat que l’examen final està homologat per la Cambra de Comerç Alemanya 
i serà en alemany. 
 

 

Més informació: http://sie.ag/1XIoY3a  

 

Acompanyament Internacional a Colòmbia 
L’organització International Action Peace està cercant persones voluntàries per a realitzar acompanyaments 
a organitzacions agràries locals colombianes per un període de 12 mesos. Les funcions a desenvolupar més 
enllà de l’acompanyament de líders i activistes de les entitats socials, són d’anàlisi i difusió de la situació vers 
els Drets Humans que es viu a Colòmbia mitjançant la realització de material audiovisual i fotogràfic, 
activitats de difusió i sensibilització a Catalunya a la tornada, i trobades amb autoritats civils i militars per 
donar a conèixer les problemàtiques detectades en terreny. L’entitat ofereix formació sobre el context 
colombià i el treball d’acompanyament internacional, a més d’ajuda i assessorament durant la tramitació de 
visats, assegurança mèdica i eventuals necessitats. Les persones seleccionades rebran una beca mensual de 
aproximadament 200€ a més de tenir cobertes les despeses d’allotjament, manutenció i transports interns 
relacionats amb els acompanyaments, queda per tant exclòs el bitllet d’avió fins a Colòmbia. 
 
 
Data límit: 28 de maig de 2016 
Més Informació: http://bit.ly/1SDiM9k   
 

Ofertes de Feina 
 

Recepcionista/guarda de seguretat a França 
El Institut Laue-Langevin (ILL) situat a Grenoble, França, desenvolupa una tasca líder en la recerca amb 
neutrons a tota Europa. Actualment estan buscant una persona per desenvolupar les tasques de guarda de 
seguretat rebent a les persones visitants, assegurant-se de que es compleixen els protocols de seguretat, 
controlant diferents zones dels voltants, en cas d’emergència, conduir i responsabilitzar-se de la situació a 
més de participar d’una formació amb algun dels grups de resposta per crisis a gran escala. El perfil del 
candidat/a és una persona amb el graduat escolar, llicencia com a guarda privat de seguretat, el carnet B de 
conduir que parla amb un nivell first anglès i vol aprendre francès. 
 
Data límit per enviar candidatures: 5 de Juny de 2016. 
Més informació:  http://bit.ly/1T6gKE7  
 

 
 

Infermeres per a un hospital públic al Regne Unit 

L’empresa Medacs Health està organitzant entrevistes a través d’Skype pels dies 17 i 18 de maig, per oferir 
llocs de treball com a infermeres a l’hospital públic Salisbury NHS Foundation Trust al sud-oest d’Anglaterra. 
Aquesta fundació es caracteritza per ser una comunitat d’infermers i infermeres de gran qualitat, a més 

http://sie.ag/1XIoY3a
http://bit.ly/1SDiM9k
http://bit.ly/1T6gKE7


 

 

 

 

 

 

10 

10 

d’obtenir beneficis com contracte indefinit, salari al voltant de £21.692-£28.180, bitllets d’avió pagats, 2 
mesos d’allotjament gratuït, ajudes per ampliar estudis, entre d’altres. Els requisits són tenir un bon nivell 
d’anglès i el títol d’infermeria. Les persones interessades hauran d’enviar el CV en anglès abans del 4 de 
juliol. 

Data límit: 4 de juliol de 2016 
Més Informació: http://bit.ly/1TO9DNz  
 

 

 
Gerent àrea de vendes al Regne Unit 
L’empresa de fabricació de vehicles per a transportar càrregues està buscant a 5 persones per a coordinar 
diferents àrees dintre del Regne Unit, Norfolk, South WAles, West Midlands, Est Midlands o Yorkshire. 
Cadascuna d’aquestes ja compta amb clients fixes, tot i que s’haurà de crear una nova xarxa de nous 
contactes. Els requisits per aquest lloc de treball són un anglès fluït parlat i escrit, dret legal a treballar a 
Anglaterra, experiència prèvia de dos anys a magatzems, capacitat de coordinació i gerència, experiència en 
el sector comercial entre d’altres habilitats relacionades amb la feina a desenvolupar. S’ofereix un salari 
base de 34000-44000€/any més bonus, contracte indefinit i a temps complert. S’ha d’enviar un CV en anglès 
o espanyol abans de l’1 de juliol.  
 

Data límit:  1 de juliol de 2016 
Més Informació:  http://bit.ly/1WTTR6e  
 

 

Chef amb anglès a Noruega 
L’Hotel Alexandra a Stryn, Loen, Noruega, un hotel especialitzat en turisme i conferències, està buscant un 
chef experimentat per la temporada d’estiu, començant al juny i acabant a finals d’agost, amb possibilitat de 
contracte indefinit. Els requisits pel lloc de treball són el certificat de chef o una experiència rellevant en el 
camp durant 4 anys, i capacitat de parlar i entendre l’anglès. Les condicions són una jornada de 35,5hores a 
la setmana, amb 2 dies lliures canviants i 24800NOK al mes. Per sol·licitar la feina s’ha d’enviar el CV en 
anglès amb còpia a la secció d’Eures Nordics. 
 

Data de la jornada: 15 de maig de 2016 
Més Informació: http://bit.ly/1O9pYNE  
 

 

Personal per treballar a creuers Disney als Estats Units 
Els creuers de Walt Disney a través de l’agència de recursos humans “International Services” estan buscant 
personal de molt variat perfil per a incorporar-se d’immediat en els seus creuers. Les ofertes contemplen 
des de recepcionistes, sommeliers, chefs, cambrers/es, a encarragades/ts dels diferents restaurants, bars i 
zones d’oci. Els requisits són tenir 21 anys, ser capaç de mantenir una conversació en anglès, tenir mínim un 
any d’experiència al lloc de treball ofertat i està disponible per a un contracte de 6 mesos. Per a enviar la 
vostra candidatura haureu d’omplir el formulari, adjuntant el vostre CV en anglès o francès i una foto. A més 
a més, aquí trobareu informació per un procés de selecció obert que actualment s’està portant a terme a 
Barcelona. 
 
Data límit: sense especificar 
Més Informació: http://bit.ly/1TMIL0j   

 

http://bit.ly/1TO9DNz
http://bit.ly/1WTTR6e
http://bit.ly/1O9pYNE
http://www.turijobs.com/ofertas-trabajo-extranjero/camarero-camarera-disney-cruise-line-of48884
http://bit.ly/1TMIL0j
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Enginyers/es i especialistes de l’automoció a Suècia 
L’empresa “Combitech”, com a membre de la xarxa EURES, busca personal qualificat per a treballar com a 
enginyers/es de disseny, d’estadística, d’automoció, de controls, desenvolupadors de software i d’Android. 
Cada lloc de treball ofereix unes condicions i proposa unes tasques diferents, és per això que els processos 
de selecció també es donen de diferent manera. Es necessari presentar el CV en anglés i una carta de 
motivació i/o presentació a la persona de contacte de cada lloc ofertat per tal d’agilitzar el procés.  
 
Data límit: 25 de juny. 
Més Informació: http://bit.ly/21EQuRi   
 

Tallers i xerrades 
 

Voluntariat Internacional 
Vols marxar a fer un voluntariat però no t’aclares o no saps per on començar a buscar? Hi han 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 que comporta cadascuna i com pots començar a planejar la teva estada! 

 

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 de SVE a Eslovènia! 

Aquest mes us presentem l’experiència de l’Eva, una jove originaria d’Òrrius que 
compartirà amb nosaltres una part del que està vivint en el seu Servei de Voluntariat 
Europeu a Krško (Eslovènia). 
 
Bones  sóc l'Eva, originaria d'Òrrius i estic 

gaudint d'un voluntariat a Krško (Eslovènia) 

des de finals de gener. Estic molt contenta 

d'haver triat aquest petit país per varis 

motius, el primer del qual és l'anglès, aquí 

tothom el parla molt bé. El segon, és que la 

gent sempre prova d'ajudar-te i són molt 

generosos (encara que els costa molt arrancar una relació). El tercer, és que hi ha molts EVS i per tant 

http://bit.ly/21EQuRi
http://goo.gl/forms/oayJRT2jlE
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coneixes gent d'arreu del món i, finalment, és un país que et permet viatjar a altres països per la proximitat 

que tens amb els altres. 

 

Els motius per fer un EVS o un projecte similar jo crec que són varis: ets jove, tens ganes de sortir de l'ou, 

experimentar, conèixer nova gent i noves cultures, créixer 

com a persona, i moltes altres coses. El que no m'esperava 

quan vaig decidir embarcar-me en aquest projecte és  ser 

conscient de com d'important són la família i els amics, 

enyorar les olors del meu poble i el clima maresmenc, però 

no explico això amb tristor sinó que estic molt contenta 

perquè forma part del meu canvi com a persona i estic 

creixent amb això. 

 

El meu projecte engloba tot un seguit de premisses, treballar 

amb infants i joves, donar repercussió de la meva estada a la 

ciutat, començar a treballar temes per a mi molt llunyans 

com és tot allò que està relacionat amb el món de la 

multimèdia. El que faig aquí són diverses coses, ajudo a re 

decorar una sala per a que els joves puguin tenir un espai on sentir-se lliures per planejar activitats, 

organitzar esdeveniments pel centre jove al qual estic (tinc carta lliure, quelcom que adoro), vaig a un centre 

amb diversitat funcional, ara començaré a anar a un centre amb infants amb risc d'exclusió social, estic 

ensenyant espanyol a adults i infants, també m'ensenyen eslovè... I un munt d'altres activitats importants 

però que si les volgués descriure ocuparia tota la revista.  

 

La meva experiència està essent fantàstica i no me'n 

penedeixo per res del món d'estar aquí, tenir una actitud 

positiva és sempre molt important i crec que això m'està 

ajudant molt, també. El que més valoro és el fet de 

conèixer gent, realment m'agrada molt perquè estic 

obrint la meva ment i aprenc cada dia més sobre tantes 

coses que em sorprenc a mi mateixa. Sobretot el tema cultural, és molt interessant descobrir que hi ha coses 

que per a tu no són per res del món rellevants però que per altres ho són molt. 

 

Per anar acabant, m'agradaria fer una advertència per tots aquells joves que s'estiguin rumiant fer un 

projecte de llarga durada: provar d'anar a una ciutat on hi hagi molta vida, perquè en segons quins països és 
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difícil trobar la cultura de carrer que nosaltres tenim i conèixer gent no és fàcil. Finalment, només dir-vos 

que vull que tothom tingui la oportunitat de gaudir com jo d'aquest programa, per aquest motiu si algú té 

algun dubte sobre EVS o té algunes preguntes concretes sobre la meva estada aquí, estic disponible per a 

qui ho necessiti. ANIMEU-VOS!!!  

 
 
 
 

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: https://goo.gl/aMjfBD   
 
 
 
 
 

mailto:mobilitatjove@ccmaresme.cat
https://goo.gl/aMjfBD
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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 et 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. 


