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 Notícies 
Les millors aplicacions de mòbil per viatjar. 

Poc a poc va arribant l’estiu, i moltes persones han començat a planejar les seves vacances: vols, 

maleta, rutes, visites… Però, què pot fer la tecnologia per ajudar-nos en tota la preparació? El 

nostre mòbil o tablet pot ser de gran utilitat! Aquí us fem un recull de les apps més útils per a 

recórrer el món:  

MAPS.ME 

Aquesta aplicació et permet descarregar-te mapes de tot el món i consultar-

los allà on siguis de manera ràpida i molt detallada. L’avantatge d’aquesta 

aplicació està en què no és necessari tenir connexió a Internet per consultar-

los, només has d’haver-los descarregat prèviament.    

http://maps.me/es/home  

 

WIFFINITY 

En tot cas, si necessitessis wifi quan estàs de viatge et recomanem aquesta 

aplicació, que et cerca les wifis segures del teu voltant i s’hi connecta, per a 

què puguis estar on-line vagis allà on vagis.  

https://wiffinity.com/es  

 

Google Translate  

Ja coneixem el Traductor de Google que és un clàssic d’Internet, però us volem 

mostrar una funció de l’app per a mòbils que va més enllà: es pot fer servir 

sense connexió! Només has de descarregar-te la llengua que necessitis 

(disponible en 52 idiomes) i ja podràs fer servir el traductor. A més hi ha la 

funció de càmera que et permet fer una fotografia d’un text i traduir-te’l a 

l’instant.  

        https://goo.gl/TjwK7k   

 

Takecoffe 

Alguna vegada has hagut d’esperar moltes hores en un aeroport? Has de fer 

una escala durant algunes hores i no tens temps de sortir de l’aeroport? 

Aquesta aplicació et permet contactar amb altres persones que es troben en la 

mateixa situació que tu i amb les que pots anar a fer un cafè, parlar i passar 

l’estona. 

http://beta.takecoffee.net/  

 

Point it 

Moltes vegades has de fer servir el llenguatge no verbal per poder-te 

comunicar (gestos, cares i expressions, sons…). Aquesta aplicació és 

bàsicament un diccionari de fotografies per senyalar allò que vols dir a una 

persona amb la que no comparteixes cap idioma amb el que comunicar-te.  

http://www.graf-editions.de/   
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XE 
És un simple conversor de monedes. Actualitza les dades abans de sortir i 
assegura’t tenir els millors canvis possibles. 
http://www.xe.com/apps/   
 
 

 
 
Pack Point 
T’ajuda a organitzar la maleta tenint en compte el tipus de viatge, la durada, 
les activitats planejades, les previsions meteorològiques... 
http://www.packpnt.com/  

 
 
Check my bus 
És un buscador a temps real de rutes, horaris i durades de diferents trajectes i 
serveis. Conté informació de més de 300 companyies d’autobús interurbans a 
50 països.  
http://www.checkmybus.es/   
 
 
Trazers 
És una xarxa social gratuïta per a viatjants de turisme col·laboratiu que permet 
buscar i compartir informació pràctica per al viatge: rutes, vídeos, fotografies, 
geolocalitzacions... 
http://www.trazers.com/        

 
 
 
Contes amb espurnes d’interculturalitat: Concurs de 
contes a Itàlia per a joves escriptors/es. 
 
L’Associació Cultural de Matera, a Itàlia presenten les bases per al concurs literari “"Premi 
Energheia Europa 2017" en la seva XXIII edició. El concurs està dirigit a joves d’entre 18 i 35 anys, 
de qualsevol nacionalitat i residents a Espanya. Han de presentar un conte inèdit, escrit en 
castellà, gallec o català, sobre un tema escollit lliurement de menys de 7 pàgines (fins a 25 línies 
per pàgina).  
 
El 30 de maig és la data límit per a presentar-se, i el premi consisteix en la publicació del conte a la 
revista de literatura Quimera, i en un viatge amb totes les despeses pagades a la ciutat de Matera, 
al sud d’Itàlia, durant la celebració de la cerimònia d’entrega de premis.  
 
Informació sobre el concurs: https://goo.gl/6EGA3N  
 
Amb l’excusa d’inspirar-vos per participar en aquest concurs, us presentem un recurs que es 
serveix del conte com a eina de treball intercultural. Aquests breus relats ens acosten a les 
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 cultures més llunyanes del planeta, a les seves creences, mitologies, estils de vida i maneres de 
concebre el món. Podem viatjar només llegint! 
 

 
 
Dit i fet, hem trobat aquest recurs per internet: la volta al món en 80 contes: 
http://www.educacontic.es/blog/la-vuelta-al-mundo-en-80-cuentos   on l’associació Educar con 
TIC  i Google Maps s’han posat d’acord per a crear un mapa de contes d’arreu del món.  
Vols veure el mapa? Mira aquest enllaç: https://goo.gl/WZ5xE2    
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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.  
 

Servei de Voluntariat Europeu a Colòmbia durant 6 mesos. 
El projecte “Younic SVE II” està buscant una persona voluntària d’entre 17 a 30 anys, amb 
residència a Espanya per a realitzar un voluntariat a Colòmbia durant 6 mesos amb l’organització 
Grupo de Acción Local Valletenzano (GAL). El voluntariat s’iniciarà el dia 1 de juny del 2017 i 
acabarà el 28 de novembre del 2017. 
 
Les despeses del viatge (fins a 1100€), l’allotjament, la manutenció l’assegurança, el visat, les 
vacunes i la formació estan cobertes pel programa Erasmus+. EL projecte es dedica a treballar 
amb joves amb poques oportunitats, per tant, les línies de treball estan enfocades a millorar les 
seves habilitats socials, autoestima i a desenvolupar les seves competències d’emprenedoria i 
iniciativa, generant oportunitats pel seu futur professional, potenciant iniciatives d’economia 
social. 
 
Més informació a: https://goo.gl/9sVhRd  
 

 
 

EVS a un centre juvenil a Hohenems, Àustria.  
Aquest és un voluntariat de 12 mesos per a treballar en un centre juvenil, d’octubre del 2017 a 
octubre del 2018.  Aquest projecte està coordinat pel centre juvenil “Aha” que treballa en xarxa 
amb altres centres oferint informació sobre formació, ocupació, lleure, assessoria jurídica i salut 
als i les joves. La persona voluntària haurà de realitzar, amb el suport dels i les treballadores del 
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 centre, tallers, activitats esportives, creatives, treball de carrer, un projecte d’un “Youth Cafè”, 
entre d’altres. És busca una persona amb interès en el treball social i juvenil, que tingui ganes 
d’aprendre. 
 
Més informació a: https://goo.gl/GtRkln   
Data límit: 29 de maig del 2017 
 

Difference? I make the difference! Voluntariat EVS de curta 
durada. 
Es busquen dues persones d’entre 18 i 20 anys per a fer un voluntariat de tres setmanes a Beja, 
Portugal. Es presenten tres projectes en diferents dates: 
 

Del 5 al 22 de juliol del 2017 les persones voluntàries que participin crearan, 
desenvoluparan i avaluaran un projecte col·lectiu: “Beja na Rua” (un festival d’art al 
carrer) 
 
Del 25 d’agost al 22 de setembre els i les voluntàries formaran part de l’equip 
multidisciplinari de professionals que organitzarà i portarà a terme les activitats d’estiu de 
joves i infants amb menys oportunitats.  
 
Del 24 de novembre al 15 de desembre les i els participants donaran suport preparant 
activitats nadalenques, com ara tallers, pintura, jardineria, neteja. Es desenvoluparà un 
projecte amb resultats visibles, promovent el desenvolupant del treball en equip i altres 
competències socials.   

 
Més informació a: https://goo.gl/MFP0C4   
 

SVE de 6 mesos a Mèxic. 
Es busca a una persona jove d’entre 17 i 30 anys per a fer un voluntariat amb l’organització 
“Grupo Acción Local Mam’Kach (GAL)”. Aquest projecte pertany al grup “Younic” que implica  a 6 
entitats internacionals. La persona seleccionada començarà el voluntariat el dia 1 de juny del 2017 
i acabarà el dia 28 de novembre d’aquest mateix any.  
El projecte  es realitzarà en la comunitat 
rural de Chiapas amb joves en risc 
d’exclusió social que han tingut 
problemàtiques amb l’alcoholisme, la 
drogoaddicció, etc. i se’ls vol acompanyar 
treballant en un projecte d’emprenedoria 
per desenvolupar habilitats socials 
específiques i necessàries, donant 
seguretat, desig i voluntat per aprendre.  
 
Més informació a: https://goo.gl/rHJMco   
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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. 

 

Formació Internacional “Biblioteca humana!” a Portugal. 
Del 27 de maig al 4 de juny es realitzarà a Portalegre, Portugal una formació que té per objectiu  

combatre la discriminació i contribuir a crear una societat més inclusiva, on la diversitat sigui vista 

com una riquesa i on la igualtat en els drets humans i la dignitat de les minories sigui una realitat; 

Es proposa utilitzar la metodologia de la Biblioteca humana, per promoure l’apoderament de les 

persones joves i les entitats participants. La formació es centrarà en les diferents formes d’acollir 

a persones refugiades i migrants en els països participants en el projecte. 

Poden participar persones joves majors de 18 anys  que siguin o hagin estat líders i treballadors 

juvenils, membres d'ONG, voluntaris/es en ONG que treballen amb joves, interessats en el tema 

del curs. 

Cal tenir un nivell mitjà-alt d’anglès. 

L’activitat té un cost de 50€ com a quota de participació. La totalitat de les despeses 

d’allotjament, manutenció, materials i transport durant el curs estan cobertes per l’entitat 

organitzadora. Es retornaran aquests diners (fins a la quantia màxima del pressupost establert 

275€) un cop presentats els documents justificatius del viatge i de la compra realitzada. 

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

Intercanvi Juvenil “DIVA diversity in visual arts” a Grècia  

L'intercanvi juvenil Diversity in Visual Arts – DIVA, portarà a la ciutat de Thessaloniki a 55 joves 

d’entre 18-25 anys,durant 11dies, per debatre, sensibilitzar i intercanviar recursos en relació a la 

comunitat LGTBI+ i els seus drets. 

Les persones participants  tindran  l'oportunitat  d'assistir  a  tallers  especialitzats en  diverses  

formes  d'art  (espectacle  de  titelles, còmics, escriptura creativa) i noves tecnologies (fotografia, 

web-ràdio i vídeo). 

Els i les joves, seran dividits en grups, d'acord als seus interessos. L'objectiu d'aquests tallers és 

desenvolupar la seva imaginació i creativitat, i aprendre que a través de les arts poden promoure 

els drets humans i sensibilitzar la societat sobre aquests temes.  

Més informació a: https://goo.gl/7YCsZ1    
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 Beques d’estudis 
 
Programa Europeu de Formació Tècnica a Berlín  
 

Siemens Espanya ofereix l'oportunitat de realitzar 
una Formació Dual Tècnica totalment 
subvencionada a través d'un programa de 
formació dual teòrico - pràctica en una de les 
següents àrees: Electrical / Electronic Engineering, 
Mechatronics 
 
El programa es desenvoluparà a Berlín, iniciant-se 
l'1 d'agost de 2017, amb una durada de 3 anys i 
mig. El seu objectiu es que les persones becades 
s'incorporin a la plantilla de Siemens a Espanya 
després de la formació. 
 
El programa combina formació teòrica al Centre 

de Formació Professional Werner von Siemens a Berlín i períodes pràctics en el laboratori del 
Siemens Professional Education i en les diferents Divisions i Plantes de la Companyia. 
Durant tot el programa, els estudiants comptaran amb un mentor que els donarà recolzament i 
guia en les tasques més rellevants. El programa inclou un curs en alemany ja que tant la formació 
com els exàmens finals, es faran en aquesta llengua. Les proves estan homologades per la Cambra 
de comerç Alemanya (IHK).  
El programa està subvencionat per Siemens, per la qual cosa tant les classes com l'allotjament les 
finança aquesta Companyia. Addicionalment, l'estudiant percebrà una beca d'uns 900€ bruts al 
mes. 
Els requisits per aplicar-hi són: tenir entre 18 i 22 anys; estudis de batxillerat tecnològic / 
Formació Professional Grau Mitjà o Superior - Electricitat i Electrònica / Mecànica o similar, o si 
estàs en el primer curs de carrera, però vols canviar a un entorn teòric/pràctic. És imprescindible 
també nivell alt d'anglès i/o alemany.  
 
Més informació a: https://goo.gl/uBWgvE   
 

S’obre la convocatòria de beques OSCE d’investigació per  
a afers internacionals.  
L’Assemblea Parlamentaria de l’Organització per la Seguretat i Cooperació Europea ha posat en 
marxa una nova convocatòria de beques per a la investigació en Afers Internacionals.  
Aquesta beca es destina a estudiants d’entre 21 a 26 anys de ciències polítiques, dret, o relaciona 
internacionals, que puguin acreditar un excel·lent nivell d’anglès oral i escrit. També es valorarà 
que conegui un altre idioma oficial com el francès, l’alemany, l’italià, el rus o el castellà.  
L’objectiu és proporcionar una experiència professional mentre investiguen i fan suport als 
professionals de l’OSCE. Com a part de la seva formació també assistiran a les reunions de 
l’assemblea general.  
 
Data límit: 1 d’octubre del 2017 
Més informació a: https://goo.gl/Pn0iVA  
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 Pràctiques Laborals 
 
S’amplien el temps de presentació de sol·licitud per a fer 
pràctiques al Parlament Europeu.  
 
S'ofereixen diverses modalitats de períodes de 
pràctiques i visats d'estudi a la seu de la Secretaria. 
Les pràctiques estan destinades a joves 
universitaris/es nou titulades amb l'objectiu de fer 
conèixer què és, i què fa a aquest organisme de la 
Unió Europea en general, i en particular al Parlament 
Europeu. 
 
Els diferents programes de pràctiques són: 

• Pràctiques per a titulats universitaris (Beques Robert Schuman) 

• Pràctiques de formació 

• Pràctiques de traducció per a titulats universitaris 

• Pràctiques de formació en traducció 

• Intèrprets de conferència 
La durada d'aquest període de pràctiques és de cinc mesos i no serà prorrogable en cap cas. De 
manera general, els requisits que es demanen són: tenir la majoria d'edat a l'inici de les 
pràctiques, tenir la nacionalitat d'algun país membre de la UE i no haver optat a cap beca de 
pràctiques remunerades a càrrec de la Unió Europea. 
 
Data límit: 15 de maig del 2017 
Més informació a: https://goo.gl/ljUR5M     
 

Pràctiques professionals amb el programa Eurodissea  
Eurodissea és un programa d’intercanvi de l’Assemblea de les Regions d’Europa (ARE) que ofereix 
pràctiques de tres a set mesos a l’estranger per a joves que estiguin en el procés de recerca de 
feina. L’objectiu d’aquest programa és proporcionar als joves una experiència professional i 
alhora, donar l’oportunitat d’aprendre una llengua estrangera i millorar-ne el seu coneixement.  
 
Els requisits per a poder accedir-hi són: tenir entre 18 i 30 anys, nacionalitat d’alguns dels països 
que conformen les Regions d’Europa implicades al projecte. Segons el país i el tipus de pràctica 
poden demanar algun requisit especial. Aquest programa ofereix un lloc de pràctiques d’entre 3 a 
7 mesos de durada, amb l’obtenció final d’un certificat, amb un curs d’idioma subvencionat, 
allotjament, assegurança i un salari mensual.  
 
Més informació a: https://goo.gl/JyHV3v     
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 Ofertes de feina 
 

Tres hospitals universitaris d’Irlanda busquen personal 
d’infermeria. 
L’University Hospital Waterford, Cork University Hospital i el South Tipperary General Hospital 
busquen persones formades en infermeria per a diferents àrees com: sales de cirurgia, 
departament d’emergències, unitat de cures intensives, oncologia, medicina general... Els 
contractes són permanents, compten amb l’oportunitat de seguir formant-se, crear un pla de 
carrera professional, adquirir experiència en molts camps i programes de suport tutorial i 
coaching. 
 
Data límit: 31 de maig del 2017 
Més informació a: https://goo.gl/mWv9Mr   
 

Es busca cambrer/a a una granja de Helston, Regne Unit. 
Roskillys Ltd és una granja de productes lactis que també està oberta al públic en forma de  
restaurant / cafeteria. Es busca un cambrer/a per a treballar a temps parcial en la temporada 
d’estiu. Es treballa en un equip petit on s'espera que tothom faci una mica de tot, des d’estar a la 
caixa, servir menjar i begudes a rentar els plats.  
 
Més informació a: https://goo.gl/734tuc    
 
 

¿Què és el Portal Eures?  
És una xarxa per facilitar la mobilitat i la lliure circulació dels i les treballadores dins dels 28 estats 
membres de la Unió Europea, Suïssa, Islàndia, Liechtenstein i Noruega. Es facilita informació sobre 
els mercats laborals dels diversos països, tens accés a ofertes de feina, contacte amb serveis 
d’ocupació públics i privats, i ajudes econòmiques pel teu primer treball a l’estranger.  
 
Pàgina oficial: https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage 
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 El Maresme es mou! 
Ja ha començat les “Jornades de Mobilitat Internacional 
del Baix Maresme”.  
El passat dijous dia 27 d’abril, Teià inaugurava les Jornades amb una xerrada sobre voluntariat 
internacionals càrrec de 2 entitats que treballen i tenen molta experiència en el camp: Servei Civil 
Internacional i COCAT.  

COCAT http://www.cocat.org/  
Servei Civil Internacional (SCI) http://www.sci-cat.org/  
 

Les Jornades continuaran al llarg de tot el mes de maig amb accions a El Masnou i Alella. Al 
Masnou, a Can Humet, podreu adreçar-vos a "l'assessoria exprés" on trobareu a la nostra experta 
en Mobilitat internacional que us acompanyarà en la definició del vostre projecte de marxar a 
l'estranger, donant-vos a conèixer les opcions existents i aconsellant-vos en els camins que més 
s'ajustin als vostres objectius. 

A Alella, es faran dues activitats. La primera, una crida sobre l'intercanvi juvenil amb la vila 
francesa de Carquefou, que es farà aquest estiu. La segona un taller sobre estudis i treball a 
l'estranger el dia 23 de maig, on podreu informar-vos dels recursos per cercar feina en un altre 
país. 

Per més informació, adreceu-vos al mail mobilitatjove@ccmaresme.cat, o als Serveis de Joventut 
d'Alella (gira@alella.cat), El Masnou (joventut@elmasnou.cat), i Teià (joventut@teia.cat) 
 
O inscriviu-vos directament a l’enllaç: http://goo.gl/xQZvEH  
 

 

 
El Consell Comarcal envia una voluntària EVS a Eslovènia. 
La Maribel el proper dia 13 de maig marxarà un any a fer un EVS a Eslovènia i ja és la tercera 
voluntària que enviem des de que el Consell Comarcal del Maresme és entitat d’enviament.  
 
Marxarà a Krsko al projecte anomenat Urban 
Life, on ajudarà a organitzar esdeveniments 
culturals en un centre juvenil encarregant-se 
principalment de la part de comunicació i difusió. 
Li desitgem molta, molta sort! 
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Fer un EVS comporta la recerca de projectes que s’ajustin als interessos i possibilitats de la 
persona voluntària, també és part del procés la preparació i creació uns documents de 
presentació i el fet de mantenir un diàleg amb diverses entitats internacionals. Durant els mesos 
de preparació, la persona voluntària haurà de treballar-se la paciència i la motivació a la vegada 
que es mentalitza per a una experiència intercultural i d’aprenentatge única!  
 
També tindrà el recolzament de l’entitat d’enviament per a fer tots els tràmits burocràtics 
necessaris i per a fer el “predeparture trainning” la formació abans de la sortida, on tocarem 
expectatives, dubtes, possibilitats, aprenentatges, mediació de conflictes, diàleg internacional... 
 

  
 

Taula d’experiències sobre intercanvis juvenils 
internacionals amb Erasmus+ 

 
 
Quin és el valor afegit dels intercanvis internacionals en la formació dels i les joves que hi 
participen? Quins impactes a nivell educatiu, motivacional, en la participació, s'hi vinculen? Com 
es poden sol·licitar en el programa ERASMUS + de la Unió Europea, i quins models existeixen 
alhora d'anar-los teixint?  
 
Per a què pugueu valorar totes les possibilitats dels Intercanvis juvenils internacionals, des del 
Servei de Mobilitat Jove del Maresme us proposem una Taula d'experiències dirigida a 
professionals de joventut i a totes aquelles persones que des del món del lleure o de 
l'ensenyament, els hi interessi aquest tema i vulguin apropar-se a aquesta eina educativa. 
Comptarem amb la presència de l'entitat Nexes, i amb tres experiències del territori. 
 
La taula es portarà a terme el dia 23 de Maig de 9:30 a 12:00 a la Sala de Plens del Consell 
Comarcal del Maresme. 
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 Maresmecs/ques al món 
 
En Víctor, un jove de Cabrils de voluntariat a la Índia. 
En Víctor Klein és un estudiant de Ciències 

Polítiques i de l’Administració a la Universitat 

Pompeu Fabra,  l’estiu passat va marxar 

Mumbai gairebé durant 2 mesos a fer un 

voluntariat. Un projecte bastant variat: classes 

d’anglès, ensenyament sobre medi ambient i 

igualtat de gènere... Llegiu la seva experiència! 

Sobre l'Índia 
Les expectatives de viatge: 

Abans del viatge vaig parlar amb persones que ja havien 
visitat la Índia, i em va fer conscient de la profunda 
commoció que vaig poder aconseguir. Jo era conscient que 
havia d'estar preparat per a tot el que vaig poder trobar-hi. I 
crec que això és el que vaig fer, he preparat la meva ment i 
jo hagués estat psicològicament fort cada dia a l'Índia. El que vull dir és que vaig veure el que 
esperava, a part de moltes petites sorpreses curioses. 
 
Els sentiments després de reservar el meu vol i aconseguir el visat: 

No va ser fàcil, però no he tingut problemes. Per febrer ja havia estat acceptada per AIESEC per al 
projecte i ja estava emocionat i feliç de trobar alguna cosa que fer a l'estiu. Volia temps per 
organitzar-ho tot. Això és el millor que es pot fer. No obstant això, vaig prendre uns dies per 
comprar un vol adequat, amb un bon preu i un bon horari. El visat també era difícil perquè havia 
d’omplir un munt de papers, però els van acceptar el primer cop que els vaig enviar. Després 
d'aconseguir tenir tots els preparatius, incloent les vacunes i l'assegurança, em vaig sentir alleujat, 
emocionat i nerviós. 
 
 

La meva opinió sobre el país: 

La Índia és socialment i 
culturalment un país molt 
heterogeni. Socialment, per a la 
immensa desigualtat entre rics i 
pobres. És curiós veure un palau 
colorit, pacífic i harmònic 
envoltat d'un barri pobre molt 
pobre, amb un munt de gent, la 
brutícia i el perill; un Bentley de 
luxe envoltat dels carros i 
rickshaws; els rics amb vestits 
brillants i coberts de les joies, i 
alhora gent que viu en 
condicions de pobresa extremes, 
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 que no tenen res i que passen el dia demanant, no diners, sinó menjar directament. De totes 
maneres, la majoria de la gent era molt agradable i acollidora amb nosaltres. Per descomptat, no 
estic dient que no hi hagi persones perilloses allà. Hi ha algunes àrees que és millor visitar amb 
una persona local de confiança. 
 
Culturalment, per la increïble diversitat de tradicions, costums i religions. Algunes persones han 
adoptat certs hàbits occidentals, i altres persones que segueixen lligats als seus valors 
tradicionals. La Índia és un país molt antic, amb una llarga història i molts esdeveniments 
importants. D’això ve el multiculturalisme. Però el més admirable és la tolerància entre les 
persones i l'acceptació de les diferències de les persones estrangeres. Vaig poder veure’n un clar 
exemple a Dharavi, la barriada de xaboles més gran d'Àsia. En la meva primera setmana a la Índia 
vam visitar aquesta zona amb una noia índia que sabia molt sobre l'estil de vida de la població 
local. Ella ens va presentar dues famílies veïnes de la barriada, una de musulmana i l'altre hindú. 
No només eren veïns, també compartien les seves diferències (me’n vaig adonar en el cas de les 
dones d'ambdues famílies, que tenien els seus braços pintats (el Mehandi) per celebrar Ramadà. 

 
La Índia és un país increïble, però això no vol dir que no hi hagi problemes. No obstant això, algú 
que viatja amb compte i d’una manera responsable, pot viure una gran experiència. 
 
Viatge a l'Índia 
Opinió i reaccions després de conèixer a gent hindú 

Em va agradar molt la companyia amb la gent d'allà; és molt interessant conèixer els seus hàbits i 
diferències. Són molt acollidors, encantats d’ajudar quan tens un problema. Realment els agrada 
divertir-se i gaudeixen ensenyant el seu país. No obstant això, un inconvenient del qual molts 
voluntaris es van queixar era seva falta de puntualitat. No hi va haver una bona organització en els 
projectes i sempre començàvem les reunions tard.  He fet molt bons amics allà, em van orientar 
els primers dies al país i em van ajudar a integrar-me a la societat. 
A part dels hindús, també vaig conèixer molta gent de molts llocs del món. És molt més fàcil fer-se 
amics amb gent de països i cultures diferents, perquè sempre hi ha més coses interessants per dir 
i compartir. Coses que no es gaudeixen tant entre gent del mateix país. 
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 Primera setmana 

La primera setmana va ser la més estressant, però també el més emocionant. D'una banda 
m'havia de comprar algunes coses quan vaig arribar perquè l’hostal estava pràcticament buit. Em 
refereixo a coses essencials com coixins, coberts, manta ... vaig haver de comprar una targeta SIM 
índia, que va ser una tasca molt llarga i difícil. També estava molt cansat a causa del jet-lag. Però, 
d'altra banda, he gaudit visitant la ciutat de Mumbai i els llocs en els quals ens va portar 
l’organització. També va ser quan em vaig trobar amb la gent amb qui passaria els dos següents 
mesos. Però en general guardo un bon record d'aquesta setmana. 
 

 
 

“Cultural shock” 

Jo era conscient del que podria veure i viure allà abans d’anar-hi. Crec que aquesta és la raó per la 
qual em vaig acostumar a l'estil de vida de la Índia amb tanta facilitat. Estava simplement content 
d'estar en un país que sempre havia volgut visitar. Però he d'admetre que em van sorprendre 
molt el soroll abundant i caos als carrers. 
 
El menjar indi 

Tot i haver perdut 6 quilos en 7 setmanes, em va agradar molt el menjar indi. De vegades 
menjàvem en restaurants occidentals ja que no tothom volia menjar curry cada dia. En tot cas, jo 
em vaig obrir a provar qualsevol cosa i en qualsevol lloc, fins i tot el menjar picant. De vegades 
trigava 1 hora per acabar un simple plat d'arròs perquè sentia com si una abella m’hagués picat la 
llengua. Només em vaig posar greument malalt un cop (i encara sort) a causa de la menjar, però 
em vaig adonar que es pot emmalaltir a causa dels aliments es vagi amb compte o no. Seria un 
miracle poder prevenir totes les malalties. El més important és gaudir de les descobertes. Al final 
ja em sentia una mica fart del menjar índi i només volia menjar un gran filet d’un restaurant 
argentí un cop a Barcelona. 
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Transport públic: 

Si espereu veure un tren tant ple que la gent ha de pujar a dalt per tenir un lloc,  no ho trobareu, 
al menys a Mumbai. Per descomptat els trens estan gairebé sempre molt plens, però sempre hi 
haurà lloc al interior. També era divertit per anar en un rickshaw, de vegades anaven amb 8 
persones dins. I vam passar una molt bona estona a l'interior del tren cap a Goa, en 
compartiments on hi havia lliteres. Vam estar així durant 12 hores. Però 22 hores a la classe més 
baixa del tren sí que és diferent. Jo no recomanaria 
aquesta experiència a no ser que no disposéssiu de 
diners, perquè vaig viatjar de Mumbai a Delhi per 4 €. 
 
 

Problemes puntuals que vaig trobar i solucions: 

Vaig tenir sort durant tot el viatge, perquè no vaig tenir 
cap problema seriós. No obstant això, vaig estar a punt 
de tenir algun problema greu més d'una vegada. Dues 
experiències van ser significatives:  
 
-La primera va ser que durant una nit, mentre estava 
dormint, un rata va pujar d’alguna manera al meu llit i 
em va mossegar la mà. Jo estava profundament 
adormit i vaig sentir una punxada a la mà. Al principi 
vaig pensar que era una mena d'insecte, però al 
encendre la llum  vaig veure una rata fugint del meu llit. 
La primera cosa que vaig fer va ser canviar l'habitació, 
comprovar que no hi havia rates, i tancar totes les 
finestres i portes. També  em vaig posar una mica de 
Betadine. Al matí següent, vaig anar a l'hospital. No 
vaig comprovar si l’hospital tenia llicència o no, però 
era bastant gran i amb gent esperant, per tant 
resultava evident que en tenia. Vaig esperar dues o tres 
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 hores, però el metge no va trobar res greu. De totes maneres, em va donar un parell d’antibiòtics 
per prevenir qualsevol cosa. 

 
-L'altra experiència va ser en una zona aïllada de Mumbai, durant els últims dies del viatge. Hi 
havia molt poques persones, però el problema es va produir quan un policia em va parar. Ho va 
fer perquè vaig creuar una autopista, i no a través del pas de zebra. Ell no parlava gens d’anglès, 
però vaig poder entendre algunes paraules com 'rupees' 'fine', '1.000', per tant vaig saber que em 
volia multar o que el subornés. Havia estat vivint durant 6 setmanes a la Índia, i havia vist a moltes 
persones i vaques creuant l’autopista per on ho vaig fer jo. Els dos estàvem asseguts en una 
cadira, i jo no sabia què dir-li. Vam estar en silenci durant un minut i en acabat vam començar 
somrient i rient una mica, em va donar la mà i em deixar anar. Encara no tinc una idea clara del 
que va passar, però jo sabia que tenia el comportament adequat: ser humil i respectuós amb les 
autoritats, no passar-se de llest. 

 
També podria incloure la febre tifoide que vaig agafar. Però això va ser una setmana després de 
tornar a casa. Però era evident que la vaig agafar a la Índia. No obstant això, la meva mare treballa 
en un hospital, llavors jo estava 
bastant endollat allà. 
 
Sensació que vaig tenir quan al 
marxar del país 
El que més trobava a faltar durant els 
2 mesos a la Índia era el menjar 
espanyol. A part d'això, em podria 
haver quedat allà molt de temps. 
Quan s’està lluny de casa, un es pot 
sentir lliure, lluny dels seus problemes. 
Allà em sentia en pau, i tornar a casa 
va suposar l'inici de les classes, estudis 
i tot això. 
 
 

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. 


