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 Notícies 

El Maresme jove repartit pel món. 

Torna el setembre, la rutina i el dia a dia. Però volem saber que han fet les 
maresmenques i  els maresmencs durant aquest estiu! Per això hem creat aquest 
hashtag: 

#mobilitatinternacionalmaresme 

Pengeu la vostra foto a Instagram i afegiu el hashtag. D’aquesta manera recopilarem tot 
d’experiències dels i les joves de la comarca! Si la teva aventura és d’aquelles que han de 
ser explicades contactarem amb vosaltres per ser els propers/es protagonistes de la 
secció “Maresmencs/ques al món”. 
 

 
 
Encara no en segueixes a Instagram? Descobreix molta informació sobre oportunitats 
internacionals https://www.instagram.com/mobilitatinternacional.maresme/  
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 De peus a terra! 

Moltes vegades tenim una idea clara, ho sabem, volem marxar: hem vist aquell 
voluntariat, o… volem marxar a treballar!... o i si anéssim a fer un curs d’idiomes?...  A 
nosaltres tenim la funció de fer-te tocar de peus a terra. On dormireu? On viureu els dies 
que duri la vostra estada a l’estranger? Heu comptat amb els diners de la manutenció 
diària?  
 
Les xarxes d’allotjaments per a joves més barates i comunes són: 
Youth Hostel (Hostals juvenils) www.hihostels.com  
Xarxes d’intercanvi hospitalari www.couchsurfing.com  
 
També existeix la possibilitat de fer intercanvis de feina per allotjament i manutenció. On 
es dóna suport a particulars, famílies o organitzacions amb tasques definides prèviament 
com feina agrícola, reformes, cuidar infants, ensenyar idiomes, informar a turistes a 
hostals... Les condicions són diferents i les posa l’usuari d’acollida segons el projecte. Es 
poden consultar les ofertes per països a 
WWOOF (a granges ecològiques) https://goo.gl/lfqwAB  
Helpx https://goo.gl/E7qdi7  
Workaway https://goo.gl/zOmnWw  
 
Un recurs que us pot ser útil a l’hora de visitar un país és saber quant costen els 
productes bàsic (aigua, menjar, transport…) a diferents indrets del món. Numbeo és una 
pàgina web on trobareu una eina per a veure, compartir i comparar informació sobre el 
“cost of living”:  
https://www.numbeo.com/cost-of-living/   
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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.  
 

L’SCI d’Eslovènia està buscant 4 persones per a fer un EVS. 

Tal com es publica en la seva web, el Servei Civil 
Internacional (SCI) és un moviment internacional que 
treballa per la cultura de pau, la justícia global i la 
transformació social des d'una visió associativa i de base. 
Va néixer al 1982, l'SCI de Catalunya representa una de les 
més de 40 branques que configuren la xarxa del Servei 
Civil Internacional (Service Civil International) arreu del 
món. 

Com a entitat també gestiona projectes del Servei de 
Voluntariat Europeu i actualment ofereix 4 places 
disponibles per a projectes a Eslovènia: coordinació de 
tallers i formacions sobre voluntariat en l’àmbit rural; 
suport a l’organització Mladi Zmaji (que treballa en l’àmbit 
de la joventut) en tasques d’oficina, disseny gràfic, fent 
l’acollida i acompanyant de joves.  

Més informació a: https://goo.gl/gP5zQk  
 

 

Projecte EVS “International conuntryside” a Finlàndia. 

El projecte International “Countryside” es desenvoluparà al nord de Finlàndia, en l’entorn rural de 
la regió d’Ostrobothnia. L’objectiu del projecte és aportar una visió multicultural a les ciutats i 
zones rurals de Finlàndia, gràcies a la participació dels voluntaris/es europeus. 

L'Associació de Desenvolupament Rural Keskipiste-Leader 
(https://www.keskipisteleader.fi/fi/etusivu) treballa amb diferents entitats locals amb les quals 
les persones voluntàries col·laboraran, disposant així de l’oportunitat única de formar part de la 
vida rural finlandesa, aprendre l’idioma i fer nous contactes. 

En concret, els i les voluntàries s’integraran al funcionament del centre cultural "Asukastupa", 
contribuint en el seu funcionament diari, a la petita cafeteria, en la cura i neteja del lloc. A més, 
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 podran col·laborar de manera puntual amb altres centres culturals i escoles per joves i gent gran, 
preparant esdeveniments i activitats de lleure.  

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

Servei de Voluntariat Europeu amb persones en cerca de 

refugi a Grècia. 
 
Aquest projecte específicament el gestiona l’entitat d’acollida ELIX, una ONG grega que promou el 
voluntariat i l'educació des de 1987. Els valors amb els què s’identifica aquesta entitat són el de 
desenvolupament personal a través de participació activa. Organitza camps de treball i projectes 
internacionals sobre diferents temes (medi ambient, promoció cultural i servei social). El/la 
voluntària s'involucrarà en un projecte educatiu amb joves refugiades. 
 
Si vols participar en aquest SVE hauràs d’omplir aquest formulari 
https://goo.gl/forms/2b03hhfi9z8xwt4z2 i envia el teu CV – en anglès – abans del 5 de setembre a 
voluntariat.ltv@cocat.org amb l’assumpte: “EVS – EN.SU.RE Inclusion”. 
 
Més informació a: https://goo.gl/TwyHie  
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 Intercanvis Juvenils i Formacions Internacionals 

Els intercanvis juvenils són estades de curta durada, majoritàriament per a joves de 18 a 25 anys  
(alguns a partir de 13 i fins a 30 anys) a un país participant del programa Joventut en Acció.  
Les formacions internacionals s’adrecen a joves i professionals que treballin en l'àmbit de la 

Joventut, i són finançades 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. 

 
 

Ofertes formatives adreçades a professionals de joventut. 
Aquí teniu un recull de les properes formacions internacionals especialment preparades per a 
professionals relacionats amb l’àmbit de la joventut. Són una oportunitat única per a poder 
conèixer altres formes d’organització, projectes i propostes metodològiques, i fer contactes 
interessants de cara a promoure la projecció europea dels vostres municipis.  
 
Per a les persones seleccionades, les despeses de les formacions (allotjament i viatge) estan 
finançades per Erasmus+: Youth in Action Programme. Per tramitar la inscripció és necessari 
enviar una còpia de la sol·licitud a la Direcció General de Joventut (ggarcia@gencat.cat o 
rclosas@gencat.cat) i una altra a la Secretaria Administrativa de l’ANE (tca@injuve.es).  
 
Més informació a: https://goo.gl/TDBRMb  
 

 Beques d’estudis 
 

Beques d’investigació National Geographic 

 

 
 
National Geographic presenta per primera vegada a Espanya el seu programa de beques per a 
exploradors, investigadors i divulgadors, que tinguin com a objectiu aportar un major 
coneixement del nostre planeta i oferir solucions innovadores per a un futur més sostenible i 
saludable. 
 
Les Beques d'aquest programa es concedeixen en els camps de Recerca, Conservació, Educació, 
Divulgació o Tecnologia, i s'engloben, al seu torn, dins de tres grans àrees: El Viatge Humà 
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 (projectes que exploren i documenten l'experiència humana a través del temps per preservar el 
nostre patrimoni compartit), Vida i Llocs Salvatges (projectes que exploren i documenten la 
biodiversitat de la Terra per comprendre millor i conservar espècies, hàbitats, processos i 
ecosistemes) i El nostre Planeta Canviant (projectes que exploren i documenten els sistemes 
terrestres i oceànics en el present, el passat i el futur per comprendre millor i protegir l'entorn en 
evolució).  
 
Dins d'aquestes àrees, els investigadors poden sol·licitar tres tipus diferents d'ajudes concretes 
per dur a terme els seus treballs. Aquestes subvencions poden ser Beques de Carrera novell  
(brinden als sol·licitants la primera oportunitat de dirigir el seu propi projecte), Beques Estàndard 
(dirigides als qui tenen un horitzó clar de finalització del seu projecte, amb resultats mesurables 
i/o tangibles) o Beques Ràpides (pensades per donar resposta davant circumstàncies 
d’emergència excepcionals com a desastres naturals o destrucció imminent d'ecosistemes). 
 
Més informació a: https://goo.gl/cP6ICr  

 

Beques Freigeist 
La Fundació Volkswagen convoca les beques ‘Freigeist’ destinades a joves investigadors/es de 
qualsevol nacionalitat i disciplina que vulguin desenvolupar la seva recerca en una universitat o 
institució alemanya. 
La Fundació ofereix entre 10 i 15 beques de cinc anys de durada amb possibilitat d'ampliació de 
tres anys addicionals. 
Els candidats hauran de sol·licitar la beca a través de la plataforma disponible a la web de la 
Fundació. Les sol·licituds hauran d'enviar-se en anglès i anar acompanyades de la documentació 
que s’especifica a les bases de la convocatòria. 
 
Els requisits per poder optar a aquesta beca són: 

− Haver obtingut un doctorat entre un i quatre anys abans de la data límit d'inscripció. 

− Haver realitzat prèviament una estada de recerca a l'estranger. 
 
Data límit: fins al 12 d’octubre del 2017 
Més informació a: https://goo.gl/BxB46L  

Pràctiques Laborals 
 

Pràctiques al Parlament Europeu. Beques Robert Schuman  

 
Les pràctiques per a titulats/des universitaris/es tenen per objecte permetre'ls completar els 
coneixements adquirits durant els seus estudis i familiaritzar-se amb l'activitat de la Unió Europea 
i, en particular, del Parlament Europeu. 
 
Es proposen diverses modalitats, amb els següents períodes de pràctiques: 

- Modalitat general: oberta a tots els candidats/es que compleixin els criteris establerts per 
la institució; 

- Modalitat de periodisme: els candidats/es han de posseir una experiència professional 
acreditada bé mitjançant publicacions, bé mitjançant la pertinença a una associació de 
periodistes d'un Estat membre de la Unió Europea, o bé mitjançant una titulació en 
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 periodisme reconeguda en els Estats membres de la Unió o als països candidats a 
l'adhesió; 

- Modalitat «Premio Sájarov»: aquest programa té per objectiu aprofundir en el 
coneixement de l'acció del Parlament Europeu en favor dels drets humans i de les normes 
internacionals en la matèria; es dirigeix a candidats/es amb un interès particular pels 
assumptes de drets humans. 

 
La durada d'aquests períodes de pràctiques és de cinc mesos i no serà prorrogable en cap cas. Les 
dates dels períodes de pràctiques i les dates límit de recepció dels formularis de candidatura: 

- Inscripció del 15 d'agost al 15 d'octubre a mitjanit / Període de pràctiques de l'1 de març 
al 31 de juliol. 

- Inscripció del 15 de març al 15 de maig / Període de pràctiques de l'1 d'octubre al 28/29 
de febrer. 

 
Les persones candidates han de:  

- posseir la nacionalitat d'un Estat membre de la Unió Europea o d'un país candidat a 
l'adhesió a la Unió Europea, sense perjudici del que es disposa en l'article 5, apartat 2, de 
les Normes internes; 

- haver complert 18 anys en la data del començament de les pràctiques; 
- posseir un coneixement perfecte d'una de les llengües oficials de la Unió Europea; 
- no haver gaudit d'un període de pràctiques o d'un contracte remunerat de més de quatre 

setmanes consecutives a càrrec del pressupost de la Unió Europea. 
 
Més informació a: https://goo.gl/JrhvmV   
Data límit: 15 d’octubre del 2017 
 

Programa de beques FARO 
 FARO és un programa promogut i finançat pel 
Ministeri espanyol d'Educació, Cultura i Esport. El seu 
propòsit és fomentar la mobilitat d'estudiants 
d'últims cursos de totes les universitats espanyoles 
mitjançant la realització de pràctiques formatives en 
empreses situades a Europa, Estats Units i Canadà i 
en empreses espanyoles o multinacionals d'Àsia i 
Oceania. L'objectiu últim del programa és afavorir la 
seva transició del sistema educatiu a la vida laboral, 
mitjançant la millora de les seves competències, 
aptituds i actituds. 
 
El programa FARO té una durada de tres anys, i es desenvolupa entre 2015 i 2018, sent la data 
límit inici de les estades el 31 de desembre de 2017. 
 
Per poder sol·licitar aquestes ajudes es requereix: 

- Ser estudiant, espanyol o estranger menor de 30 anys, amb residència legal a Espanya i 
estar cursant estudis en una universitat espanyola. 

- Estar matriculat/da en ensenyaments universitaris per a l'obtenció d'un títol de Grau, 
Llicenciatura, Enginyeria, Enginyeria Tècnica, Arquitectura o Arquitectura Tècnica, i haver 
superat un mínim del 70 per cent dels crèdits necessaris per a l'obtenció d'aquest títol.  

- Complir amb els requisits d'entrada i estada exigits als països de destinació, prèviament a 
la seva incorporació. 
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 - No haver estat beneficiari d'una beca de Mobilitat (Argo, Faro, Integrants) anteriorment, o 
de qualsevol altra ajut procedent del Ministeri d'Educació amb el mateix objecte o 
finalitat. Important: No és possible gaudir simultàniament d'una ajuda FARO i una 
ERASMUS. 

 
Més informació: https://goo.gl/AL3pEZ   
Data límit: 28 de novembre del 2017 

 

Pràctiques al Tribunal de Justícia de la UE 
 

 
 
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ofereix cada any un nombre limitat de places per 
realitzar pràctiques remunerades, d'una durada màxima de cinc mesos. 
Les pràctiques es desenvolupen principalment en el Departament de Recerca i Documentació, en 
el Servei de Premsa i Informació, en la Direcció general de Traducció i el Departament 
d'Interpretació. 
 
Hi ha dos períodes de realització de les pràctiques: 
De l’1 de març al 31 de juliol (cal enviar el formulari abans del 30 de setembre) 
De l’1 d'octubre al 28 de febrer (el formulari s’ha d'enviar abans del 30 d'abril) 
 
Les persones interessades hauran d'omplir i imprimir el formulari, i enviar-ho per correu postal a 
la Unitat de Recursos Humans del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Bureau donis stages, 
TA/04 LB0019, L-2925 Luxemburg, juntament amb un currículum vitae detallat i còpies dels títols 
i/o certificats. 
 
Les pràctiques al Departament d'Interpretació, d'una durada d'entre deu i dotze setmanes, 
s’adrecen a joves diplomats en interpretació de conferències i que tinguin coneixement de les 
llengües usades en la institució. 
 
Les persones candidates han de posseir un títol universitari en Dret o Ciències Polítiques 
(especialitat Dret), i per a les pràctiques al Departament d'Interpretació, un títol d'intèrpret de 
conferències. Per raons del servei, és convenient posseir un bon coneixement del francès. 
 
Data límit: 30 de setembre del 2017 
Més informació a: https://goo.gl/vmo98o   
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 Ofertes de feina 
 

Programes de contractació per a joves d’Eurecat  

Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya, inicia el programa “Més que una ocupació. Passió per la 
tecnologia” per a la contractació de 100 joves titulats/des universitaris/es i de Cicles Formatius de 
Grau Superior, i per a estudiants. 
 
El programa ofereix als joves una primera experiència al món laboral, mitjançant el 
desenvolupament pràctic dels seus coneixements en el Centre. L'objectiu del programa és la 
inserció dels participants a un lloc de treball dins del seu àmbit professional d’interès.  
 
S'ofereixen 100 places distribuïdes en funció dels diversos perfils acadèmics dels candidats/es: 

- Postdoctorat: 5 places 
- Doctorat: 15 places 
- Grau, Màster o equivalent: 65 places 
- Cicle formatiu de grau superior, FP dual o equivalent: 15 places 

 
Els requisits per accedir a l’Eurecat són:  

- Disposar de la nacionalitat espanyola o permís de treball reglamentari. 
- Residir a Catalunya en la durada de les pràctiques. 
- Els candidats i les candidates hauran d'estar cursant o haver finalitzat com a màxim en els 

últims 5 anys estudis de caràcter oficial de nivell universitari o cicles formatius de grau 
superior o FP dual. Si el treballador és menor de 30 anys no es tindrà en compte la data 
de finalització dels estudis.  

- Serà indispensable tenir aprovats com a mínim un 80% dels crèdits de la corresponent 
titulació.  

- En tots els casos és imprescindible no tenir experiència laboral consolidada en l'àmbit en 
el qual es pretén desenvolupar les pràctiques. 

 
Data límit: fins al 31 d’octubre del 2017  
Més informació a: https://goo.gl/FRgLBg  
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 El Maresme es mou! 
 

El Casal de joves “El Kaliu” de Lliça de Vall visita Arenys de 

Mar en el seu intercanvi internacional juvenil amb 6 

països. 

El passat curs se’ns presentava a la taula d’experiències d’intercanvis juvenils que va 
organitzar el Consell Comarcal el Casal de Joves el Kaliu, fa molts anys que fan intercanvis 
internacionals i ens van acostar les possibilitats pedagògiques que això suposaven per als i 
les joves participants. Durant aquesta setmana hem pogut veure a les platges 
maresmenques part de les seves activitats de l’intercanvi d’enguany “Breaking the 

Borders” on estan treballant al voltant del conflicte de les persones en cerca de refugi i 
que realitzen conjuntament amb Grècia, Itàlia, Alemanya, Finlàndia, Suècia i Hongria.   
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 Maresmecs/ques al món 
 

L’Esteve Torrent d’Arenys de Munt ens explica la seva 

escapada ràpida a Edimburg, al Regne Unit.  

 
⋅ Quan vas arribar?  
A Edimburg hi vaig anar del 19 al 22 de maig 
 
⋅ Què vas anar a fer?  
Turisme amb un grup d’amics (en total 10) de Catalunya, País Valencià i Aragó. 
 
⋅ Que vas fer abans de marxar? Visat, permisos, recerca de feina... 
Abans de marxar només vaig haver d’assegurar-me que tenia el DNI vigent, vam buscar vols i 
allotjament, els més barats possible per a 10 persones, i horaris de vols que poguessin tenir 
connexió amb el transport públic tant d’Edimburg com de Barcelona. 
 

⋅ Quines dificultats has trobat? Que has fet per solucionar.  
Trobar allotjament per 10 persones que poguéssim estar en un mateix lloc i a preu econòmic és 
complicat, però al final vam trobar un apartament prou gran on podíem tenir llits per tothom (es 
van haver d’afegir 2 llits plegables al menjador) i a un preu prou econòmic. (30€/persona). 
De vols cap a Edimburg n’hi ha molt pocs en comparació amb altres ciutats (només dos d’anada i 
dos de tornada) i en extrems del dia (matinada i nit). Això provocava que en l’arribada a l’aeroport 
de destí no hi hagués ja transport públic disponible per moure’ns. Vam prioritzar tenir transport 
públic segur a la ciutat de destí (Edimburg) i espavilar-nos per altres vies a la tornada a Barcelona. 
Finalment a Barcelona vam  llogar una plaça de pàrquing de perifèria de l’aeroport on hi vam 
aparcar el cotxe a la sortida i així poder tornar en cotxe a casa quan tornéssim. Al pàrquing feien 
descompte per tenir el Carnet Jove i així que va resultar ser l’opció més econòmica i pràctica. 
 
⋅ On has trobat ajuda, recursos, solucions? (webs, organismes...) 
Tota la informació l’hem aconseguida navegant i buscant per internet. 
 
⋅ Quin consell donaries a joves que vulguin marxar a aquell país? 
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 Encara que sigui estiu agafar roba de tardor. A nosaltres ens va ploure tots els dies,  fins i tot ens 
va arribar a caure pedra i feia fred sempre que plovia. 

 
⋅ Alguna recomanació? 

El primer dia d’estar allà vàrem fer un “Free 
Tour” (No té un preu fixat però tampoc és gratuït, 
pagues el que consideres al guia al final de la 
visita segons com t’hagi agradat, igual com 
funciona la taquilla inversa al teatre). En ell 
t’expliquen les coses més emblemàtiques de la 
ciutat, va molt bé per agafar referències del que 
es pot veure la resta dels dies.  
 
ATENCIÓ: per fer els “Free tours” has de reservar 
plaça abans a l’adreça  www.neweuropetours.eu  
i NO es permet reservar per un grup superior de 
8 persones, si sou més us heu de dividir o parlar 
directament amb els guies per arribar a un acord 
i fer el “tour” tots junts. Nosaltres vam 
aconseguir que tots 10 poguéssim fer la visita a la 
vegada. 
 
⋅ Quins motius et van fer marxar? 

Edimburg és una ciutat que ens semblava 
interessant a tots el membres del grup. Normalment cada any fem una escapada conjunta  a 
alguna ciutat europea i aquest any vàrem triar Edimburg. 
 
⋅ Com vius l’experiència fins al moment?  

Molt positiva. La ciutat ens va agradar molt, els preus en la restauració ens van semblar cars però 
els productes alimentaris els venen en els supermercats i són força econòmics. Si vols estalviar, 
compra’t i cuina’t el menjar tu mateix, nosaltres ho vàrem fer els últims dies. 
 

⋅ Quins aspectes hi destaques? 

La ciutat té molta història que es mostra als carrers. És molt interessant que te la puguin explicar 
per realment adonar-te’n.  
 
⋅ Recomanes a joves marxar a aquest país o en general? Per què? 

Viatjar amb el teu grup d’amics coneixent diferents ciutats és molt divertit i la convivència fa que 
l’experiència sigui única. 

 
Ets un maresmec/a 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. 


