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 Notícies 

Instagram del Servei de Mobilitat Internacional Jove del 
Maresme. 

Des del Servei de Mobilitat Internacional Jove del Maresme us volem presentar el nostre 
nou Instagram: @mobilitatinternacional.maresme, a través del qual us seguirem fent 
arribar informació, ofertes i oportunitats per fer realitat el vostre projecte a l'estranger. 
 
Podeu accedir i seguir-nos a través d’aquest enllaç:  
https://www.instagram.com/mobilitatinternacional.maresme/   
 
A més podreu trobar informació sobre l’actualitat del Servei, posar-vos en contacte amb 
nosaltres, seguir les històries dels maresmencs/ques al món, saber què passa per la 
comarca, veure quan surt el butlletí... per a tenir el món al teu abast.   
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 Prepara’t per viatjar aquest estiu! 
 
Durant tot l’any ja ens hem informat, hem buscat, remenat i decidit quin serà el nostre 
destí aquestes vacances. Tot i així, la preparació és un dels moments clau per a què el 
nostre projecte a l’estranger esdevingui un èxit. Tant si anem a camps de treball, un 
intercanvi, com si fem turisme, o si decidim anar a treballar… us donarem tres grans trucs 
bàsics per anar ben preparats/des:  
 

1. Saber algunes paraules o fins i tot, arribar-te a defensar en l’idioma local pot ser 
molt útil per a apropar-te i integrar-te a la cultura. A més segur que en algun 
moment necessitaràs l’ajuda d’alguna persona i poder-te comunicar mínimament 
no serà opcional.  

 
Una manera és fer-te un petit diccionari amb les expressions bàsiques (hola, 

gràcies, bon dia, si, no, ¿on puc trobar…?, avió, tren, etc), aquí us deixem un 
exemple: https://goo.gl/eocUKD  Per a què us sigui més útil aquest diccionari 
haureu d’apuntar-vos com es pronuncia la paraula en l’idioma, ja que segurament  
la fareu servir de manera oral i no escrita en el vostre viatge. El traductor de 
Google és una eina que permet escoltar la pronunciació de les paraules: 
https://translate.google.es/  

 
Per aprofundir en aquest aspecte, al blog “Acrobata del camino” trobareu molts 
més trucs: https://goo.gl/dg1gHW  

 

 
I finalment, com a curiositat, un parell d’amics viatgers van inventar ICON SPEAK, 
un disseny per a samarretes, bosses, jerseis… amb els símbols necessaris per 
comunicar-te arreu del món. https://iconspeak.world/   

 

2. El següent truc té a veure amb la nostra bossa, maleta o motxilla, ja és un tòpic 
que es desbordi per tots cantons, que pesi moltíssim i que sigui enorme. Moltes 
vegades ens costa destriar què ens serà útil, i normlament està plena de “per si de 
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 cas…”. La nostra motxilla dependrà també molt del nostre mitjà de transport, del 
clima al que viatgem, de les coses que puguem comprar allà mateix, entre d’altres.  

 

Aquesta Youtuber viatgera, a través del seu canal: “Viajar Lo Cura Todo” ens 
ensenya alguns trucs per tal de fer la motxilla i reduir espai: 
https://www.youtube.com/watch?v=cbj9ao49jgs  

 
3. És molt important que abans de viatjar tinguem en compte els aspectes mèdics. Si 

necessites o no vacunació, mirar assegurances de viatges, tenir en compte els 
consells referits als aliments, al clima, etc. Per tot això, segurament aquests 
enllaços us seran útils: 
Consells per a viatgers/es del ministeri: https://goo.gl/wPTAzr  
Demanar una cita amb el centre de vacunació internacional: https://goo.gl/zHYs2E  

 

A més, sabíeu que amb el Carnet Jove de La Caixa o amb carnet d’estudiant 
internacional ISIC teniu una assegurança de viatge gratuïta?   

ISIC: http://www.isic.es/isic-seguro/  
Carnet Jove: https://www.carnetjove.cat/ca/informacio/asseguranca   

 

 
El Servei Civil Internacional busca coordinadors/es pels 
camps de voluntariat internacionals al territori!  
 
Has fet un camp de voluntariat amb l'SCI? Aquest any tens l'oportunitat de coordinar-ne 
un al territori! Els camps de voluntariat a Girona, Granollers, Figueres i Vilanova i la Geltrú 
necessiten persones coordinadores! 
Si ja has participat en un camp de treball i vols viure una nova experiència intercultural, 
ara en pots coordinar un! Pots participar d'alguna d’aquestes estades que organitza l’SCI 
al territori (Catalunya, País Valencià o Illes Balears) assumint la figura de coordinador/a 
d'un grup de voluntaris i voluntàries d'arreu del món. 
Només cal que tinguis experiència en camps de voluntariat, bon nivell d'anglès i ganes de 
participar-hi! Les tasques de la persona coordinadora són les de vetllar per la bona 
comunicació entre el grup i l'entitat promotora, la gestió del temps i l'espai de treball i les 
estones de lleure, tot facilitant l'autogestió del grup i el bon funcionament del camp. La 
persona coordinadora és una voluntària més, i per tant, s'espera que tot el grup doni 
suport en aquesta coordinació. 
  
Si estàs interessat/ada escriu un correu a incoming@sci-cat.org especificant quin camp 
t'agradaria coordinar! 
 
Més informació a: https://goo.gl/ACppWt  
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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.  

 
 

Audiovisuals en un Servei de Voluntariat Europeu (SVE) a 
Romania. 
L'associació MUNDUS està buscant a dues persones voluntàries per participar en el 
projecte "V-LENS" del Centrul Regional de Economie Sociala (CRES) en Craiova, Romania. 
 
El principal objectiu de V-LENS és augmentar la conscienciació i el coneixement sobre la 
ciutadania activa, els drets humans i els valors europeus entre els joves, informant sobre 
el significat de la participació a través d'eines online i vídeo. 
 
Des de l'1 de setembre fins a l'1 de març de 2018, treballaràs amb un equip internacional 
de 8 voluntaris europeus. Busquen a joves amb interès en comunicació i producció 
audiovisual per fomentar la participació ciutadana entre els joves a través de diferents 
recursos audiovisuals. 
 
Les despeses de viatge (275€), allotjament (apartament amb habitació pròpia), menjar 
(120€/mes), pocket money (60€/mes), formació lingüística, transport públic i segur estan 
coberts pel programa Erasmus+. 
 
Estan buscant una persona jove que tingui entre 18 i 30 anys, amb residència a Espanya, 
activa, oberta de ment, innovadora, responsable i amb motivació a treballar durant 6 
mesos en temes de comunicació i producció audiovisual usant la creativitat per ajudar i 
ensenyar als altres. Sobretot ha de ser algú obert a aprendre i a viure el seu SVE com una 
experiència d'aprenentatge. Has de tenir un nivell d'anglès que et permeti fer-te 
entendre. 
 
Data límit: 14 de juliol del 2017 
Més informació a: https://goo.gl/JUbu78  
 

SVE en una escola a França 
Del 6 de setembre 2017 al 6 de juliol 2018 (10 mesos) al municipi de Redon, al nord-oest 
de França, es desenvoluparà el projecte a l’Isnstitut Saint-Sauveur, on la persona 
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 voluntària portarà a terme activitats amb els estudiants, relacionades amb la projecció 
europea i internacional del centre.  
Les persones voluntàries realitzaran diferents tasques:  

- Dur a terme tallers, jocs i dinàmiques connectades amb Europa durant 
l'hora de dinar, dimecres a la tarda, etc. amb els i les  estudiants; 

- Preparar esdeveniments tals com: la Setmana Europea, el Fòrum 
d’Estudiants, el dia de Portes Obertes de l’Escola, entre d’altres i juntament 
amb  altres voluntaris SVE de Redon 

- Ajudar en la preparació de programes de mobilitat internacional pels 
estudiants del centre i d’acollida d’estudiants estrangers que venen a 
l’escola 

- Preparar i ajudar en activitats d’animació sociocultural (cinema, teatre...) i 
esportives a l'escola i fora de l’escola. 

 
Les persones voluntàries tindran llibertat per desenvolupar activitats en funció dels seus 
interessos i necessitats. Tindrà el mateix calendari de vacances que els professors de 
l’escola.  

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

SVE a Sicília 

Del 4 de setembre de 2017 al 4 de maig de 2018 hi ha oberta una plaça per un voluntàri 
del Servei de Voluntariat Europeu a Campobello di Licata, Sicilia, en un entorn rural, amb 
molt potencial en el sector del turisme cultural i enogastronòmic. 

Dins del centre de Kalat, es faran 4 tasques que portaran a terme 4 voluntaris diferents. 
Totes elles relacionades amb la dinamització de l’entorn. 
 
La tasca del voluntari català serà la de gestionar l’acollida dels convidats a Archeoclub i 
contribuir a enfortir la identitat i l’atractiu local mitjançant la gestió dels recursos en 
aquest espai. Col·laborarà en la promoció de trobades de joves internacionals en recursos 
atractius (Happening) i tallers (Interns) amb joves talents internacionals. 
 
Més informació a: https://goo.gl/Soht2c  



 

8 
 

JUliol 2017 

 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. 

 

Intercanvi juvenil al Kurdistan turc.  
Del 2 al 14 de setembre es realitzarà el Youth Exchange “Intercultural Learning” que 
tindrà lloc a Diyarbakir. El Servei Civil Internacional de Catalunya està buscant 5 
participants i una persona coordinadora per a participar. 
 
Hi haurà persones voluntàries procedents d’Itàlia, Portugal, Bulgària, Letònia, Turquia, 
Alemanya i Espanya  que estaran involucrades. L’objectiu d’aquesta trobada serà el de 
treballar en com es poden organitzar i implementar projectes educatius no formals per a 
infants i quin paper pot jugar la introducció de la perspectiva intercultural en els 
mateixos. 
 
D’aquesta manera es formarà als i les participants tan a nivell teòric com pràctic, de 
forma també es portarà a terme un projecte d'educació intercultural de dos dies amb 
aproximadament 80/100 infants d’un poble kurd. 
 
Durant quatre dies a més els i les joves participants viuran als pobles allotjats amb les 
famílies, convivint amb elles i participant de la vida quotidiana en comunitat: treballaran a 
la collita, prepararan el pa, ajudaran amb la ramaderia, etc. 
 
Més informació a: https://goo.gl/5Sgbaa  
 

Intercanvi juvenil Spray Days  
Aquest intercanvi es desenvoluparà del 3 al 13 d’agost a Rustavi, Geòrgia. L’intercanvi té 
per objectiu capacitar als i les participants per a ser ciutadans conscients, que utilitzin 
l’activisme no violent pel canvi i la transformació social, mitjançant l’ús de l’expressió 
creativa com el graffiti i l’art de carrer. 
 
Durant l’intercanvi els i les joves podran  expressar la  seva  cultura, història, vida, els  
seus  punts  de  vista  i  visions  de manera creativa, fent la connexió amb els drets 
humans i el treball conjunt en projectes d'art. 
 
A més, els participants podran: 

- Adquirir coneixements en torn als drets humans, ciutadania democràtica i 
participació; 
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 - Promoure  les seves habilitats creant campanyes a través de la creativitat; 

- Expressar-se a través del graffiti i l’art al carrer; 

- Conviure en un entorn multicultural i divers; 

- Intercanviar idees i bones pràctiques amb la resta de participants; 
 
L’intercanvi estarà format per 36 participants de: Bèlgica, Holanda, Ucraïna, Armènia, 
Geòrgia i Catalunya. 
 
Més informació a: https://goo.gl/rrLzRf  
 

Oportunitat per a menors a Dublín 
 
“A healthy lifestyle throug sport and fitness” és un intercanvi juvenil a Dublin, Irlanda que 
es realitzarà del 28 d’agost al 3 de setembre i poden participar joves d’entre 15 a 18 anys.  
L’objectiu principal de l’intercanvi és submergir-se en una pràctica saludable i esportiva, 
d’una manera entretinguda i conscienciada. Es vol animar als joves a explorar la seva 
pròpia salut i condició física, i entendre per què una pràctica saludable al llarg de la vida 
tindrà un impacte positiu en la seva vida útil. 
 
El projecte es basa en mètodes d’educació no formal: tallers, dinàmiques, jocs, 
debats… Aprendran a tenir més autoestima, a viure en solidaritat i democràcia, i és clar, 
en llibertat, per a trobar solucions i desenvolupar un pensament pràctic i creatiu.  
 
Més informació a: https://goo.gl/wZLijy  

 Beques  
 
Beca de World Nomads per a un viatge de 12 dies en 
l'Índia 
Aquesta beca està dirigida als aspirants a cineastes de viatges, de qualsevol nacionalitat, 
que vulguin realitzar un viatge de 12 dies per captar la cultura i les comunitats de Kerala 
(Índia), sota la tutoria del cineasta professional de viatges Brian Rapsey. La beca cobreix el 
bitllet d'avió, l'allotjament, una assegurança i un taller de post-producció. 
 
Els o les interessades hauran de realitzar una entrevista documental de 3 minuts de 
durada (en anglès o amb subtítols en anglès) adreçada a un aventurer o un viatger 
inspirador sobre algun dels seus viatges que giri entorn d'algun dels següents temes: 
coratge, amabilitat, acceptació. 
 
La sol·licitud també ha d'incloure una declaració de motivació de 1.500 caràcters o 
menys, dient les raons per ser el beneficiari de la beca i el què li significaria aconseguir 
aquesta beca. 
 
Data límit: 18 de juliol de 2017 
Més informació a: https://goo.gl/iMwSN1  
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Primer Premi Novel·la Gràfica “Ciutats Iberoamericanes” 
La Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) convoca eI primer Premi de 
Novel·la Gràfica ‘Ciutats Iberoamericanes’ té com a objectiu fomentar les expressions 
culturals que giren entorn de les dinàmiques culturals de la ciutat, a com la ciutadania viu 
i somia la ciutat, com es projecta en ella i com la percep. A més, vol fomentar la novel·la 
gràfica com a manifestació artística concreta.  
 
Aquestes obres han d'estar escrites en llengua castellana o portuguesa, ser inèdites i no 
haver estat premiades anteriorment ni trobar-se participant en cap altre concurs. També 
podran presentar-se obres en coautoria o de treballs col·lectius. 
 
Les obres hauran de ser enviades en arxiu PDF i en grandària DIN A-4. Podran ser 
presentades en blanc i negre o a color. La novel·la gràfica tindrà un mínim de 48 pàgines i 
un màxim de 128. 
Poden participar persones de totes les nacionalitats majors de 18 anys. El Premi està 
dotat en 6.000 euros, en concepte de pagament de bestreta de drets d'autor. També es 
concediran dos gratificacions de 1.000 euros i es garanteix que un dels premis anirà 
destinat a un autor o autora menor de 35 anys. 
 
Data límit: 31 d’agost del 2017 
Més informació a: https://goo.gl/cvMWiX      
 

Pràctiques Laborals 
 
Recerca lliure de pràctiques  
Moltes empreses, especialment de caire internacional, tenen el seu programa de 
pràctiques o ofereixen pràctiques (trainership, career o interships). Normalment aquestes 
ofertes es troben a l’apartat de JOBS o Oportunitats, que sol estar a una pestanya de la 
pàgina o bé als crèdits, a baix del tot. 
 
Pàgines de recerca 

www.internships.com/  
www.iagora.com/  
www.goabroad.com/intern-abroad  
www.europlacement.com/  
www.studentjob.co.uk/internship (a UK) 
www.Praktikumsvermittlung.de (Germany) 
www.stage.nl/ (Netherlands) 
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 Ofertes de feina 
 
Es busquen cuiners/es i xefs a Alemanya. 
Diverses empreses del sector de la restauració del nord de Hesse, entre les quals hi ha des 
de petits restaurants a una taverna o a un hotel, estan buscant personal que li interessi 
obrir mires i treballar a l'estranger. 
 
Es busquen persones que tinguin titulació professional en el camp, un mínim de dos anys 
d'experiència, amb un B2 d'alemany (i es valorarà que sàpiga parlar en angles). D’altra 
banda, s'ajudarà a la persona a instal·lar-se a Hessen, en aspectes com la cerca 
d’allotjament, i en el desenvolupament de la seva carrera professional. 
 
Per presentar-se s'ha d'enviar un CV en format Europass:  
https://europass.cedefop.europa.eu/es en Alemany amb l'assumpte "Koch Nordhessen" 
via e-mail a: ZAV-IPS-Hessen@arbeitsagentur.de 
 
Data límit:15 d'agost del 2017 
Més informació: https://goo.gl/Tii1kn  
Pots consultar més ofertes a: https://goo.gl/i3WSux 
 

Xateja amb els euroconsellers/es de portal Eures i troba 
feina a l’estranger.  
Si estàs buscant feina a l’estranger i necessites consells i informació de la mà del personal 
especialitzat en ocupació dels diversos països de la Unió Europea, estàs de sort. El Portal 
Eures està provant una nova forma de contacte mitjançant un xat online.  
 
Per ara, aquesta possibilitat només està disponible en alguns països com: Dinamarca, 
Estònia, el Regne Unit, Malta, Noruega, Itàlia, Espanya, Suècia, Polònia, Lituània, Portugal 
i Eslovènia. A més, també trobaràs xats especialitzats en temàtiques concretes segons els 
interessos i les demandes del moment.  
 
Els horaris i la presència dels euroconsellers/es al xat varia segons el país.  
Més informació i accés al xat a: https://goo.gl/Pd9RjY 
 

Aupair als Estats Units   
La ONG Sabàtica està gestiona ofertes de treball d’Au-pairs d’un any de durada als Estats 
Units d’Amèrica. Compten amb 23 famílies de classe mitja-alta, que veuen l' experiència 
com una solució a la seva organització domèstica alhora que com un intercanvi cultural. 
 
Les condicions per presentar-se a les ofertes d’Au-pair, són les d’iniciar l’estada a partir 
d’agost, setembre o octubre, treballar en la cura dels infants i de la casa (les tasques a la 
llar són mínimes). En contrapartida, és una gran oportunitat de viure 1 any als EUA amb 
les despeses pagades (800$ al mes, allotjament i pensió completa, bitllet d’avió d’anada i 
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 tornada pagat, assegurança mèdica, 500 $ per fer un curs reglat a una universitat 
americana i un curs preparatori a Manhattan amb allotjament i mitja pensió  inclosa 
durant  4 nits). 
 
Es busquen nois i noies d’entre 18 i 26 anys, no fumadors, amb experiència amb infants 
(temps lliure classes particulars, cangurs…) amb un mínim de l’ESO i carnet de cotxe.  
 
Si estàs interessat/da contacta amb contacta@sabatica.org o a través del telèfon: (+34) 
902 107 303 
 

Provador de jocs a Polònia 
Estan buscant una persona amb la secundària obligatòria que parli castellà i tingui un bon 
nivell d’anglès per a detectar errors en els jocs, descrivint amb precisió els errors trobats 
en anglès, comentaris i suggeriments per millorar la qualitat del producte i la capacitat de 
joc, la col·laboració activa amb l'equip de prova. 
 
L’empresa contractant, Lionbridge Poland sp. z.o.o., és el principal proveïdor de serveis de 
traducció i localització. Es dedica a ajudar a les empreses de tot el món a conèixer el 
llenguatge i les preferències culturals dels seus clients adaptant una àmplia gamma de 
resultats. A més dels serveis lingüístics, Lionbridge també està especialitzada en 
desenvolupament i proves d'aplicacions. 
 
Data límit: 31 d’agost del 2017 
Més informació a: https://goo.gl/FhSGKf   
Pots trobar més ofertes a: https://goo.gl/tQc4xD  
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 El Maresme es mou! 
  

Setmana de la Mobilitat Internacional a Malgrat de Mar. 
Del 13 al 20 de juliol Malgrat de Mar es vesteix d’internacionalisme i inicia la setmana de 
la Mobilitat Internacional. Durant tota la setmana disposarà d’un estand amb informació 
sobre les oportunitats i ofertes per a fer una estada a l’estranger en les diferents 
possibilitats de treball, estudis, voluntariat i turisme. 
 

 
 
A més també disposarà d’una bústia on dipositar les consultes que us sorgeixin i que 
seran respostes per l’assessora durant aquesta setmana. 
 
Finalment per aquelles persones que vulguin fer una assessoria presencial, podran fer-ho 
al mateix Centre Cívic de Malgrat de Mar (C/Segre nº1) el dia 13 de juliol de 16:00h a 
20:00h. 
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Maresmecs/ques al món 
 
Crònica d’un viatge als camps de persones refugiades.  
En Ricardo és un jove membre i fundador de l’entitat maresmenca Humanity 

Wings d’ajuda i suport a les persones en cerca de refugi. Ens explica com va 

ser la seva experiència als camps de Salònica.  

 

"Com és un camp de refugiats?". Aquesta és la pregunta que ens fèiem abans del nostre 
primer viatge al camp de Frakapor (Salònica) allà pel juny de l'any passat. Vàrem sortir de 
casa, amb una motxilla i una barreja interior d'incertesa, por i nervis. 
 
El primer que ens va sorprendre va ser una cosa tan senzilla com el fet d'adonar-nos que, 
allò que fins al moment havíem vist per televisió, era real. Els refugiats sirians, que fins al 
moment havien esdevingut una simple xifra estadística per omplir titulars periodístics, 
eren, de cop i volta, persones com 
nosaltres, amb pors, desitjos i 
il·lusions. 
 
En els 8 viatges que hem fet a Grècia, 
hem anat unes 20 persones en total. 
Allà, la nostra tasca va consistir a 
col·laborar en diferents distribucions 
de roba i menjar i en la creació d'una 
petita "escola". El dia a dia era molt 
rutinari als dos camps que nosaltres 
vam anar; Frakapur i Karamanlis la 
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 situació no és de les més precàries. Les persones que hi viuen tenen unes condicions més 
o menys dignes, tot i que disten molt de les ideals. Els refugiats de Karamanlis i Frakapur 
tenen dutxes i lavabos (portàtils de plàstic) i un plat de menjar calent cada dia. Les 
tasques a dur cada dia son diverses, entre activitats, jocs, distribucions de roba i menjar... 
El més important que fèiem al dia era passar una estona amb ells, parlar, i explicar-nos 
històries. Passar una estona amb gent de la seva edat, pels joves dels campaments era el 
millor que tenien, i per nosaltres també. Estar amb ells ens va fer deixar de pensar en 
"refugiats" i començar a parlar d'amics. 
 
Per la nostra part, depèn de cada viatge, que van ser molt diferents, ens allotjaven allà on 
ens sortís més econòmic: hotel, hostal, apartament... Ja que ningú ens subvencionava, 
cadascú es va costejar el seu viatge. 
 
Vam trobar l’enllaç per entrar al camp gràcies a dues ONG, una nord-americana: SCM i 
una suïssa: SwisscrossHelp. Ells ens van donar el suport necessari per estar allà i poder 
entrar als campaments, ja que sense acreditació d'una ONG autoritzada és impossible 
anar-hi. 
 
Passats uns dies de fer vida als camps, a mesura que fèiem més amics i quedaven menys 
dies per marxar, es va apoderar de nosaltres una terrible frustració. Havíem viatjat a 

Grècia per ajudar i donar 
el nostre suport, però la 
situació d'incertesa i 
desesperança que 
continuava governant les 
vides dels nostres amics 
ens deixava un terrible 
buit al pit. Ens vam adonar 
que, tot i els nostres 
esforços calia fer alguna 
cosa més: no ens podíem 
limitar a tornar a casa i 

oblidar, calia seguir treballant, intentar canviar les coses. 
 
Així, vam acabar fent 7 viatges més. Els 40°C dels dos primers viatges van ser substituïts 
ràpidament pel fred glacial tan propi dels hiverns al nord de Grècia. La nostra campanya 
de recaptació de roba i diners entre amics, familiars, gent de la nostra ciutat i l'Escola Pia 
Santa Anna ens va permetre fer un pas endavant i tornar als camps carregats d'abrics i 
sabates que permetessin passar un hivern menys devastador als interns del camp. El 
resultat va ser prou satisfactori, però, és clar, insuficient. Va ser aleshores quan ens vam 
adonar que la tasca no la podíem fer nosaltres sols, era responsabilitat de tots. I així vam 
començar a fer xerrades amb la finalitat de donar a conèixer la situació i sensibilitzar a la 
gent que ens envolta.  
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A poc a poc, va sorgir l'associació Humanity Wings del Maresme, un grup de joves d'entre 
16 i 20 anys que continuen treballant el dia a dia per fer del món un lloc millor (o com a 
mínim intentar-ho). El nostre pròxim objectiu està a Sèrbia on la situació és encara més 
crítica, la constant violació dels drets humans sumada a la ineficàcia europea per garantir 
el dret d'asil de les persones refugiades fa que calgui actuar com més ràpid millor. 
Animem a tots els joves del Maresme a unir-se a aquest viatge, a prendre consciència i a 
passar a l'acció. És essencial adonar-nos que està en les nostres mans posar remei a 
aquesta terrible injustícia! 
 
Per posar-vos en contacte amb l’entitat juvenil Humanity Wings ho podeu fer a través de: 

Web: humanitywings.org  
Correu: humanitywings@gmail.com  
Instagram: @humanity_wings  
Twitter: @humanitywings  
Facebook: @hwmaresme 

 

 
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. 


