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 Notícies 
Arriba el TLN Mobilicat! 
Com ja us vàrem comentar en el butlletí passat, el TLN Mobilicat és un programa 
subvencionat per la Generalitat, per realitzar una estada de pràctiques formatives a 
l’estranger en algun país membre de la Unió Europea durant un període de 2 a 5 mesos.  
 
Inclou: 

- Curs d’idiomes d’una durada mínima de 80 hores i màxima de 120, amb certificat. 
- Preparació intercultural. 
- Orientació professional. 
- Costos del transport al país de destí. 
- Allotjament. 
- Manutenció. 
- Assegurança mèdica i de viatge. 
- Certificat de pràctiques 

 
El dia 29 de novembre a Mataró, farem una xerrada amb quatre entitats que ofereixen 
places de pràctiques a través d’aquest programa. 
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 Per inscriure-us haureu d’omplir aquest formulari: 
https://goo.gl/forms/feOpDN17D4xMdVZx1 o enviar un correu a 
mobilitatjove@ccmaresme.cat  
 
Recordeu que les condicions per accedir-hi són aquestes: 

- Tenir entre 18 i 30 anys. 
- Estar inscrites com a demandants d’ocupació al SOC. 
- Estar inscrites i en situació de beneficiari al Registre del Servei Nacional de 

Garantia Juvenil en data immediatament anterior a l’inici de l’actuació.  
- Tenir estudis d’especialització de grau mitjà o superior 
- Tenir experiència laboral inferior a tres mesos en l’àmbit dels estudis.  

 
 

Participa al concurs “Jo al Món” explicant la teva 

experiència de mobilitat internacional”.  

 

 
 
Si tens entre 18 i 35 anys i has marxat a estudiar, treballar, fer un voluntariat o unes 
pràctiques a l’estranger durant 3 mesos o més, pots participar al concurs “Jo al Món” que 
organitza l’Ajuntament de Barcelona. Has d’explicar  l’impacte que ha tingut l’estada en la 
teva vida personal, social i professional i quina continuïtat t’agradaria donar-li.  Les tres 
experiències guanyadores seran premiades amb una càmera esportiva, un passi InterRail 
de 10 dies i l’abonament de la taxa per presentar-se a una prova oficial d’anglès al British 
Council de Barcelona. Aquí trobaràs les bases del concurs: https://goo.gl/m1bofy.  
 
Per a participar-hi només has d’enviar un vídeo o bé un escrit acompanyat d’una imatge i 
omplir el formulari d’inscripció que trobaràs a https://goo.gl/352Uog. La data límit per a 
inscriure’s és el 15 de novembre de 2017.  
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El lliurament de premis tindrà lloc el 23 de novembre durant la trobada “Voluntariat al 
Món”, al Casal de Joves de les Corts (18h).  
http://joves.bcn.cat/bcnalmon/cat/joalmon.php 
 
 

Participa a l’Esdeveniment Europeu de la Joventut 2018 al 

Parlament Europeu. 

 

 
 
Durant els dies 1 i 2 de juny del 2018 el Parlament Europeu (amb seu a Estrasburg) 
acollirà l’Esdeveniment Europeu de la Joventut (European Youth Event, EYE). Hi podran 
participar fins a 8.000 joves d’entre 16 i 30 anys procedents de tots els estats membres de 
la Unió Europea que s’hagin inscrit en grups de 10, o més, a través de l’enllaç 
http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/take-part!.html.  
Durant tot el cap de setmana, els participants tindran l’oportunitat de debatre amb els 
eurodiputats  i eurodiputades i altres responsables polítics sobre el seu punt de vista. Les 
propostes que es derivin de la trobada es recolliran en un informe que posteriorment es 
repartirà entre els eurodiputats al juliol i seran debatudes durant la tardor del 2018. La 
participació a l’esdeveniment és gratuït però les despeses de manutenció, allotjament i 
transport hauran d’anar a càrrec dels participants.  
 
Data límit: 31 de desembre del 2017  
Més informació a: https://goo.gl/4ybRbc  
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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 Barcelos, Portugal. 

El projecte de voluntariat “Interculturalitat en Acció” té com a entitat d’acollida la 
“Intercultural Association For All” (IAFA). La IAFA és una associació sense ànim de lucre, 
que té per objectiu principal promoure projectes que fomentin la igualtat d’oportunitats, 
la justícia social i el creixement econòmic. Està formada majoritàriament per joves i 
treballa amb socis nacionals i  internacionals, de caràcter públic i privat. 

El/la voluntari/a s’incorporarà a l’equip de l’entitat, col·laborant en l’organització 
d’activitats culturals i esportives amb persones en risc d’exclusió social, ja sigui per 
qüestions físiques, econòmiques o socials, tal com persones en situació d’atur de llarga 
durada. També desenvoluparà iniciatives de promoció del voluntariat a través del blog, 
xerrades i xarxes socials.   

El projecte té una durada de 6 mesos (febrer-juliol 2018) i les despeses d’allotjament i 
manutenció estan cobertes pel programa Erasmus + de la Comissió Europea, així com 
l’assegurança mèdica i el transport. 

Més informació a: http://www.cocat.org/ofertes-projectes-sve/  
 

Oferta de SVE a República Txeca. 

L’organització  STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU IVANČICE cerca una persona voluntària per a 
12 mesos (gener-desembre 2018) que es consideri oberta, comunicativa, activa, i amb 
motivació de treballar amb nens i joves. Aquesta persona ha de ser capaç de treballar de 
manera autònoma, com també en equip, tenint ganes de compartir coneixements i 
d’integrar-se en la vida de la comunitat local.  

L’organització SVC Ivančice té com a objectius crear un espai de cooperació que aporti un 
impacte positiu en la vida dels joves, fomentar la mobilitat Europea, reforçar la 
participació ciutadana i donar suport a la transició cap a la vida adulta, així com oferir una 
dimensió intercultural a la comunitat. Les tasques del voluntari/a consistiran en activitats 
pedagògiques dins de l’organització, la participació en esdeveniments públics ocasionals, 
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 proposar mensualment activitats pel centre obert, i desenvolupar un projecte propi. Les 
activitats es duran a terme a les comarques d’Ivančicko, Krumlovsko i Kahan.  

 
Les despeses d’allotjament i manutenció estan cobertes pel programa Erasmus + de la 
Comissió Europea, així com l’assegurança mèdica i el transport. 
 
Més informació a: https://goo.gl/q6TRN6  

Voluntariats  
 

Viatges solidaris durant les vacances de Nadal. 

 
L’associació Viento Norte-Sur, amb seu a 
Múrcia, organitza per les vacances de 
Nadal diferents viatges solidaris i 
convivències en els quals hi poden 
participar persones de tot l’estat 
espanyol. El període d’inscripcions es va 
iniciar el 4 d’octubre i romandrà obert 
fins a esgotar les places.  

Aquests viatges formen part del projecte de turisme solidari de l’associació i estan 
pensats per a ser un model d’estada sostenible, on es donen espais de trobada entre els 
viatgers i comunitats locals. No requereixen tenir cap perfil específic i no es realitza cap 
procés de selecció. Estan organitzats per persones de l’associació en col·laboració amb 
persones locals de la zona que es visita.  
Les propostes que ofereixen per aquest hivern són les següents: 

- Marroc. XI Viatge solidari al desert marroquí. Del 26 de desembre de 2017 al 2 de 
gener de 2018. 

- Marroc. VII Atlas Trekking Solidari. Del 26 de desembre de 2017 al 2 de gener de 
2018. 

- Marroc: II 10K Desert San Silvestre. Del 26 de desembre de 2017 al 2 de gener de 
2018. 

- Convivència comunitat senegalesa (Gandiol). Del 26 de desembre de 2017 al 5 de 
gener de 2018. 

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

Camp de treball artístic a Togo. 
Els camps de treball o de voluntariat proposen una experiència en la què els voluntaris es 
responsabilitzen de realitzar una tasca de suport en l’àmbit social, mediambiental, 
cultural, educatiu, ... S’organitzen grups de joves de diferents procedències per afavorir 
l’intercanvi cultural. L’idioma que es fa servir sol ser l’anglès, però també es pot 
necessitar conèixer la llengua del país on es fa. Duren un parell de setmanes. L’edat 
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 mínima per participar-hi sol ser 18 anys (16 en alguns casos) però quan es tracta de països 
del Sud global normalment són 20 o 21. 
 
En aquest cas, Christophe Decor Art és l’associació local que organitza aquest camp. El 
seu objectiu és la iniciació i el reforç de les capacitats dels voluntaris que desitgen formar-
se en l'àmbit de l'art. Treballaran amb un grup d'instructors, artistes i altres voluntaris 
locals durant les diferents activitats previstes. Al finalitzar el camp de treball, els 
productes artístics realitzats s’exhibiran i es posaran a la venta. Els fons recaptats serviran 
per donar suport per a projectes socials del Grup FAGAD, projectes mediambientals i 
també per a la neteja de la zona.  
 
Més informació a: https://goo.gl/wmT1Qb  

 

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 a Sardenya “Supportive Inclusive Paths for 

Marginalized Youth” 
 

Del 12 al 19 de febrer de 2018 es realitzarà a Sant’Antiocco, Sardenya un curs de formació 

sobre aprenentatge intercultural, on participaran 21 treballadors juvenils de 7 països 

(Itàlia, Lituània, Espanya, Polònia, Eslovàquia, Hongria i Grècia). 

 

El curs dóna eines per motivar als joves per descobrir i aprendre a apreciar la diversitat 

cultural i saber com n’és d’important el diàleg intercultural per a la supervivència 

d’Europa com a territori multicultural, on la diversitat es compta com un factor central. 

L’educació intercultural és un dels instruments al nostre abast per combatre el racisme, la 

xenofòbia i tota mena de discriminació i ens pot ajudar a trencar estereotips i prejudicis. 

 

Data límit: 26 de novembre del 2016 

Més informació a: https://goo.gl/q2LJJ2  
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 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, 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) són 
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/jr6sFA  
 

 

Beques  
 

Beques iEduex per a cursar un any escolar a EEUU 

 

 
 
iEduex és una agència especialitzada en Educació Internacional que ofereix un servei 
complet de disseny i gestió de programes escolars internacionals. El programa de beques 
iEduex USA 2018 és un programa d’ajuts destinats a joves estudiants d’entre 15 i 18 anys, 
que vulguin anar a estudiar un any als Estats Units per tal de millorar les seves habilitats 
en llengua anglesa i potenciar la seva capacitat d’adaptació i aprenentatge. Els joves 
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 cursaran un any en un institut públic i comptaran amb un visat d’estudiant. L’agència 
ofereix un total de 100 beques i per accedir-hi cal ser estudiant d’educació secundària 
sense haver finalitzat els estudis i haver obtingut almenys una nota mitjana  de 5,5 en el 
curs escolar anterior (2016/17).  
La dotació de les beques varia entre els 1.500 i els 3.000€ en funció de la nota mitjana de 
l’expedient acadèmic i inclou la matrícula, l’allotjament, els transfers des de l’aeroport i la 
convalidació del curs.  
 
Data límit: 15 de maig del 2018  
 
Més informació a: https://goo.gl/ohWh5U  
 

Beques per a estudiar màsters europeus Erasmus Mundus 
 
Erasmus Mundus és un programa de la Comissió Europea que té per objectiu contribuir a 
ampliar i millorar les perspectives professionals dels estudiants, reforçar la qualitat de 
l’ensenyament superior a nivell europeu i promoure la cooperació internacional entre les 
universitats de la Unió Europea i universitats de tercers països a través de la mobilitat. 
Aquest programa ofereix unes beques per a realitzar màsters i doctorats que 
s’imparteixen conjuntament entre dues o més universitats (de països pertanyents a la UE 
i fora d’aquesta) i que preveuen la mobilitat dels estudiants en com a mínim dues de les 
universitats participants. Els màsters consten de 2 cursos acadèmics i en finalitzar, s’obté  
una titulació conjunta Erasmus Mundus.  
 
Aquests màsters conjunts o dobles s’anomenen Erasmus Mundus Joint Master Degrees, i 
abracen moltes àrees i temàtiques diferents (enginyeria, comunicació, humanitats, 
turisme…). En aquest enllaç podeu consultar tota la llista dels més de 100 que s’oferiran 
el proper curs acadèmic (2018/19): 
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/scholarships-catalogue_en  
 
Cada sol·licitant pot inscriure’s a un màxim de 3 màsters conjunts i ho ha de fer a través 
de la web del consorci d’universitats que imparteix el màster en el qual estigui 
interessat/a (hi podeu accedir a través de l’enllaç anterior).  
 
Beques: El període per a demanar les beques per als màsters Erasmus Mundus varia 
segons cada màster, així que cal estar atents a la convocatòria de cada un a través de la 
seva pàgina web. La majoria d’aquests ha obert el període de sol·licituds el passat mes 
d’octubre i el tancarà al gener de 2018. Les beques cobreixen el cost de la matrícula i 
transport i una quantitat mensual per a la manutenció.  
 
També hi ha l’opció de cursar un màster Erasmus Mundus sense beca. El cost de la 
matrícula el podeu trobar a la mateixa pàgina web. 
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 Pràctiques Laborals 
 

L’Associació Mundus busca 25 joves pel TLN Mobilicat  
Qui ho organitza? Asociación Mundus té l'objectiu 
gestionar projectes de formació i mobilitat 
internacional –pràctiques, voluntariats, intercanvis 
i cursos– per a joves i professionals, fomentant 
l'educació en els valors, l'aprenentatge intercultural 
i el voluntariat des de l'educació no formal. El 
projecte està finançat pel Fons Social Europeu a 
través del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC). 

Estan buscant a 25 joves de Catalunya que vulguin fer pràctiques professionals, aprendre 
idiomes, conèixer Europa i donar un impuls a la seva carrera. La beca inclou: 

• Classes d'idiomes (segons país de destí) i tallers de preparació. De desembre 2017 
a març 2018. 

• Pràctiques professional en el sector de la seva elecció, allotjament, viatge d'anada 
i tornada, activitats culturals i una beca de manutenció de 500-600€/mes. De març 
a juliol 2018. 

• Seguiment i tutorització personalitzada durant tot el projecte. 
 
Més informació a: https://goo.gl/fyssN1  

 

Ofertes de feina 
 

Es cerquen dues persones per treballar en una perruqueria 

a Noruega 
La plaça és de perruqueria i barberia per  a homes, en un saló anomenat Barbershop Hau 
situat a  Haugesund, Noruega. Els requisits per optar per la feina, són que els candidats 
sàpiguen anglès, tenir formació i experiència en el camp de la perruqueria i estètica. Pot 
donar-te més punts saber llengua escandinava i tenir una actitud positiva a l’hora 
d’atendre a la clientela. Es treballarà 7,5 hores cada dia, 5 dies a la setmana amb un salari 
base de 28.000 Kr que són aproximadament 2.900€ 
 

Data límit: 31 de desembre 2017 
Més informació a: https://goo.gl/GQCqab  
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 Xerrada de treball a Europa a través de la xarxa EURES. 
La Xarxa Eures és el portal europeu per a la mobilitat professional formada per serveis 
públics d’ocupació, un projecte del qual participen 28 membres de la Unió Europea, a més 
de Noruega, Liechtenstein, Islàndia i Suïssa.  
 

L’espai està ideat per oferir recursos per trobar feina, informació sobre la realitat laboral 
als diferents països, les ajudes econòmiques que pots sol·licitar per viatjar-hi si has de fer 
entrevistes laborals, o traslladar-te a un altre país...  
 

Dins del cicle de xerrades de la campanya “BCN al món” de l’Ajuntament de Barcelona, el 
divendres dia 17 de novembre d’11 a 12.30h es realitzarà una xerrada que us aproparà a 
aquest recurs i podreu trobar tota la informació que necessiteu per fer realitat el vostre 
projecte professional a l’estranger.  
 

Si vols inscriure’t a la xerrada: bit.ly/inscripcioBCNalMON  
Més informació de BCN al món: https://goo.gl/zdeRPx  
Més informació sobre la xerrada: https://goo.gl/dqFp34 
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 El Maresme es mou! 

 

Vilassar de Mar amb la Plataforma Zero. Mobilitat 

Internacional i art.  

La Plataforma Zero és una iniciativa municipal del departament de Joventut de Vilassar de 
Mar per a la promoció de joves artistes, on se’ls dóna espai per a què puguin mostrar-se 
en diferents disciplines: art, música, teatre, fotografia... 
 
Aquests any, el Servei de Mobilitat Internacional ha creat una fitxa temàtica que estarà 
només disponible durant l’esdeveniment, és a dir entre el 17 de novembre i el 3 de 
desembre, sobre recursos i projectes d’art a l’estranger. Podreu trobar-la al llibret de la 
programació o sol·licitar-la a través del Servei directament.  
 

Formació a ajuntaments i entitats sobre intercanvis 

juvenils.  

El passat divendres 3 d’octubre vàrem realitzar una 
formació per a professionals dels ajuntaments sobre 
Intercanvis Juvenils.  
 
Aquest cop va ser una mica diferent. Tots els 
ajuntaments participants ja s’estan plantejant o fent 
una aposta clara per la dinamització dels intercanvis, 
que poden ser un recurs genial per fer més accessible 
la mobilitat internacional a tots els i les joves.  
 
La Marta Piszczek, l’experta de Nexes en intercanvis 
juvenils, a través d’un cronograma dinàmic va 
traslladar-nos a la realitat dels intercanvis i al procés 
d’elaboració.  
 
Esperem que tota aquesta feina i formació acabi 
enviant i acollint a molts joves i generant molt 
d’aprenentatge cultural aquí, al Maresme. 
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Whiteshoes 

 
Treballar a Anglaterra 

 
Treballar a Anglaterra pot ser més fàcil 

que en el nostre país. Aquí on estic vivint, 

hi ha gent que té vàries feines al dia, una 

de matí i una de tarda. Es té un número 

(anomenat NIN) semblant al de la 

Seguretat Social que et tramiten al 

“JobCenter”, que ve a ser una Oficina de 

treball demanant cita prèvia.  

He arribat a tenir tres feines alhora. Sí, és 

possible. Ser au-pair a vegades pel sou o 

bé pel temps lliure no et dóna per més, 

però depèn del teu horari tens prou disponibilitat com per treballar de cambrera i 

professora particular d'idiomes.  

Tot compta per hores, i la veritat és que si la jornada és nocturna de vegades es cobra 

millor. La cosa més fàcil és tenir un contracte per hores, i al mateix temps cotitzes com si 

fos un contracte normal.  

Per obtenir el NIN, només et caldrà tenir un lloc de "residència" a Anglaterra i aportar les 

teves dades personals per donar al centre de treball. En pocs dies rebràs el teu número a 

casa, tot i que al principi serà provisional perquè el puguis donar a l’empresa i 

mentrestant treballar. Pots cobrar per transferència bancària al teu propi compte o bé 

“cash”, és a dir efectiu. Les dues coses són legals ja que com deia, aquí els contractes 

funcionen de manera diferent tot i que també et pots trobar amb gent que tingui un 

contracte a temps complet. Qui sap, pots ser tu!? 

Elna Albós 
https://elnaalbos.wixsite.com/aupairukws 
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 Maresmecs/ques al món 
 

Coneixem una mica millor a la nostra bloguera, L’Elna. 
Una jove de Sant Iscle de Vallalta que va marxar a fer d’Au-pair a Anglaterra.  

Vaig arribar a Anglaterra un divendres 
2 de setembre del 2016. Fa més d’un 
any vaig decidir marxar a l’estranger 
per canviar d’aires. També volia 
perfeccionar aquell anglès bàsic que 
t’ensenyen a l’escola però et falten 
hores per practicar-lo. Després de 
viure en un poble petit com el que he 
estat vivint, volia anar a un poble petit 
per notar menys la diferència, així que 
Tarvin ha sigut on he passat aquest 
temps i passaré el temps que queda a 
Anglaterra.  
 
Després de mirar varies opcions sobre què anar a fer i a on, descartant anar a treballar 
per una empresa i compartir pis, i optant per anar a cuidar nens i viure a la mateixa casa 
que ells. D’això últim se’n diu ser Au-pair.  
 
Viuria amb una família i practicaria l’anglès al màxim de temps possible. Cuidaria els seus 
fills, i això em serviria per tenir un petit sou i al mateix temps poder veure aquest país que 
em va enamorar des de el primer minut en què vaig trepitjar-lo.  
 
Amb les meves hores lliures, he estat treballant a un restaurant als migdies, i donant 
classes de castellà entre setmana i cap de setmana. Aquí, si tens el què equival al número 
de la Seguretat Social, és fàcil que et contractin per hores.  
 

Abans de venir cap a 
Anglaterra, vaig 
posar-me en 
contacte amb una 
agència d’au-pairs 
que em va ajudar a 
trobar una família i 
que m’assegurés que 
res sortiria 
malament. Amb el 
meu passaport i DNI 
en vaig tenir prou.  
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 M’han passat moltes coses des de que sóc aquí, he conegut a molta gent, he vist el què 
he pogut, tot i que encara em queda una bona part per conèixer. No he tingut masses 
dificultats, de fet l’única ha estat que al principi de vegades pot costar entendre quan algú 
et parla, i necessites que t’ho repeteixin. Alguns s’ho prenen bé i altres et diuen que si 
però com que els molestes. D’aquests últims, potser me n’he trobat dos o tres, i un d’ells 
és el meu veí.  
 
La veritat és que avui en dia les xarxes socials són molt útils per tot, però sobretot quan et 
pots sentir solt a fora, sense conèixer a ningú. Hi ha molts grups al FACEBOOK per 
exemple i sempre tenen plans a fer, i ganes de reunir-se amb altres catalans i oblidar 
l’anglès per un moment. L’oficina postal també ajuda, la tradició d’enviar cartes per dir 
FELICITATS a la família i amics, l’he seguit aquí. Tots aquests detalls, et fan sentir més a 
prop dels de casa. 
 
Quan vaig decidir marxar a l’estranger, portava mesos pensant-hi. No acabava de donar el 
pas, fins que en un determinat punt vaig sentir la necessitat. El meu contracte de feina 
s’acabava i no tenia res. Vaig arribar a casa i li vaig dir als meus pares: Ara sí que és l’hora. 
I tres mesos després ja tenia els vols per marxar. Només s’ha de trobar el moment, sense 
pressió i sobretot fer-ho perquè TU ho vols.  
 
Recomano invertir el temps lliure fent turisme, i fent moltes, moltes fotografies. Jo tinc un 
àlbum amb tot allò que he visitat, i ple de coses que em fan recordar moments 
importants que he viscut a l’estranger.  
 
La falta de feina, les ganes de canviar d’aires i perfeccionar l’anglès van ser les principals 
causes per marxar. Després una vegada aquí, te n’adones que realment en n’hi ha 
d’altres. L’experiència de viure de manera mig independent com és el meu cas, espavilar-
te una mica sense ningú que et faci les coses. Les ganes de seguir explorant un país i 
sobretot, una que destaco és conèixer-se un mateix.  
 
Aquesta última raó és la que més 
recalco i recomano. Un no sap 
realment qui és fins que es troba 
sol, sense que ningú li faci veure 
que s’equivoca o fa alguna cosa bé. 
Tens temps per pensar, per decidir 
quin serà el següent pas.  
 
La meva experiència fins al dia 
d’avui és molt enriquidora, he 
après a conviure amb gent que no 
coneixia. A confiar en la que és la 
meva segona família des del minut 
0 que em van oferir estar a casa 
seva, i la confiança que han posat 
en mi per cuidar els seus fills.  
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 Hi destaco la diversitat de gent que he conegut i totes les coses que m’han pogut aportar 
fins ara. Conèixer diferents punts de vista, diverses maneres de ser i sobretot compartir la 
teva experiència amb qui està vivint una situació igual o similar. 
 
La família, els amics i les meves coses de casa. La meva antiga rutina, trucar als amics i 
quedar. Això al principi pot costar, una vegada aquí t’acostumes a veure-l’s cada quatre 
mesos. Quan els veus és com si fes anys i s’aprofita més el temps al tenir-ne poc per estar 
junts.  
 
Una de les coses que m’ha agradat més és poder compartir els meus dies lliures aquí fora, 
amb la gent que m’estimo. Amb part de la família visitant el meu poble i el poble veí, 
Chester. I amb els meus amics visitant Londres.  
 
Trobes a faltar els plats típics del teu país, però tinc la sort que a Liverpool i a Manchester 
hi ha una botiga on em venen fuet i altres coses de la meva terra. I a l’anar a casa a passar 
uns dies, m’esperen carmanyoles de menjar de la mare.  
 
Recomano al cent per cent marxar a l’estranger. Aquesta experiència no és pot descanviar 
per cap altra. La gran experiència que estic vivint, es basa en cada petit segon anglès que 
he disfrutat en aquest país. 
 
Gràcies Anglaterra, 
 

 
 
 

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. 
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 Notícies 
Arriba el TLN Mobilicat! 
Com ja us vàrem comentar en el butlletí passat, el TLN Mobilicat és un programa 
subvencionat per la Generalitat, per realitzar una estada de pràctiques formatives a 
l’estranger en algun país membre de la Unió Europea durant un període de 2 a 5 mesos.  
 
Inclou: 

- Curs d’idiomes d’una durada mínima de 80 hores i màxima de 120, amb certificat. 
- Preparació intercultural. 
- Orientació professional. 
- Costos del transport al país de destí. 
- Allotjament. 
- Manutenció. 
- Assegurança mèdica i de viatge. 
- Certificat de pràctiques 

 
El dia 29 de novembre a Mataró, farem una xerrada amb quatre entitats que ofereixen 
places de pràctiques a través d’aquest programa. 
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 Per inscriure-us haureu d’omplir aquest formulari: 
https://goo.gl/forms/feOpDN17D4xMdVZx1 o enviar un correu a 
mobilitatjove@ccmaresme.cat  
 
Recordeu que les condicions per accedir-hi són aquestes: 

- Tenir entre 18 i 30 anys. 
- Estar inscrites com a demandants d’ocupació al SOC. 
- Estar inscrites i en situació de beneficiari al Registre del Servei Nacional de 

Garantia Juvenil en data immediatament anterior a l’inici de l’actuació.  
- Tenir estudis d’especialització de grau mitjà o superior 
- Tenir experiència laboral inferior a tres mesos en l’àmbit dels estudis.  

 
 

Participa al concurs “Jo al Món” explicant la teva 

experiència de mobilitat internacional”.  

 

 
 
Si tens entre 18 i 35 anys i has marxat a estudiar, treballar, fer un voluntariat o unes 
pràctiques a l’estranger durant 3 mesos o més, pots participar al concurs “Jo al Món” que 
organitza l’Ajuntament de Barcelona. Has d’explicar  l’impacte que ha tingut l’estada en la 
teva vida personal, social i professional i quina continuïtat t’agradaria donar-li.  Les tres 
experiències guanyadores seran premiades amb una càmera esportiva, un passi InterRail 
de 10 dies i l’abonament de la taxa per presentar-se a una prova oficial d’anglès al British 
Council de Barcelona. Aquí trobaràs les bases del concurs: https://goo.gl/m1bofy.  
 
Per a participar-hi només has d’enviar un vídeo o bé un escrit acompanyat d’una imatge i 
omplir el formulari d’inscripció que trobaràs a https://goo.gl/352Uog. La data límit per a 
inscriure’s és el 15 de novembre de 2017.  
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El lliurament de premis tindrà lloc el 23 de novembre durant la trobada “Voluntariat al 
Món”, al Casal de Joves de les Corts (18h).  
http://joves.bcn.cat/bcnalmon/cat/joalmon.php 
 
 

Participa a l’Esdeveniment Europeu de la Joventut 2018 al 

Parlament Europeu. 

 

 
 
Durant els dies 1 i 2 de juny del 2018 el Parlament Europeu (amb seu a Estrasburg) 
acollirà l’Esdeveniment Europeu de la Joventut (European Youth Event, EYE). Hi podran 
participar fins a 8.000 joves d’entre 16 i 30 anys procedents de tots els estats membres de 
la Unió Europea que s’hagin inscrit en grups de 10, o més, a través de l’enllaç 
http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/take-part!.html.  
Durant tot el cap de setmana, els participants tindran l’oportunitat de debatre amb els 
eurodiputats  i eurodiputades i altres responsables polítics sobre el seu punt de vista. Les 
propostes que es derivin de la trobada es recolliran en un informe que posteriorment es 
repartirà entre els eurodiputats al juliol i seran debatudes durant la tardor del 2018. La 
participació a l’esdeveniment és gratuït però les despeses de manutenció, allotjament i 
transport hauran d’anar a càrrec dels participants.  
 
Data límit: 31 de desembre del 2017  
Més informació a: https://goo.gl/4ybRbc  
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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 Barcelos, Portugal. 

El projecte de voluntariat “Interculturalitat en Acció” té com a entitat d’acollida la 
“Intercultural Association For All” (IAFA). La IAFA és una associació sense ànim de lucre, 
que té per objectiu principal promoure projectes que fomentin la igualtat d’oportunitats, 
la justícia social i el creixement econòmic. Està formada majoritàriament per joves i 
treballa amb socis nacionals i  internacionals, de caràcter públic i privat. 

El/la voluntari/a s’incorporarà a l’equip de l’entitat, col·laborant en l’organització 
d’activitats culturals i esportives amb persones en risc d’exclusió social, ja sigui per 
qüestions físiques, econòmiques o socials, tal com persones en situació d’atur de llarga 
durada. També desenvoluparà iniciatives de promoció del voluntariat a través del blog, 
xerrades i xarxes socials.   

El projecte té una durada de 6 mesos (febrer-juliol 2018) i les despeses d’allotjament i 
manutenció estan cobertes pel programa Erasmus + de la Comissió Europea, així com 
l’assegurança mèdica i el transport. 

Més informació a: http://www.cocat.org/ofertes-projectes-sve/  
 

Oferta de SVE a República Txeca. 

L’organització  STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU IVANČICE cerca una persona voluntària per a 
12 mesos (gener-desembre 2018) que es consideri oberta, comunicativa, activa, i amb 
motivació de treballar amb nens i joves. Aquesta persona ha de ser capaç de treballar de 
manera autònoma, com també en equip, tenint ganes de compartir coneixements i 
d’integrar-se en la vida de la comunitat local.  

L’organització SVC Ivančice té com a objectius crear un espai de cooperació que aporti un 
impacte positiu en la vida dels joves, fomentar la mobilitat Europea, reforçar la 
participació ciutadana i donar suport a la transició cap a la vida adulta, així com oferir una 
dimensió intercultural a la comunitat. Les tasques del voluntari/a consistiran en activitats 
pedagògiques dins de l’organització, la participació en esdeveniments públics ocasionals, 
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 proposar mensualment activitats pel centre obert, i desenvolupar un projecte propi. Les 
activitats es duran a terme a les comarques d’Ivančicko, Krumlovsko i Kahan.  

 
Les despeses d’allotjament i manutenció estan cobertes pel programa Erasmus + de la 
Comissió Europea, així com l’assegurança mèdica i el transport. 
 
Més informació a: https://goo.gl/q6TRN6  

Voluntariats  
 

Viatges solidaris durant les vacances de Nadal. 

 
L’associació Viento Norte-Sur, amb seu a 
Múrcia, organitza per les vacances de 
Nadal diferents viatges solidaris i 
convivències en els quals hi poden 
participar persones de tot l’estat 
espanyol. El període d’inscripcions es va 
iniciar el 4 d’octubre i romandrà obert 
fins a esgotar les places.  

Aquests viatges formen part del projecte de turisme solidari de l’associació i estan 
pensats per a ser un model d’estada sostenible, on es donen espais de trobada entre els 
viatgers i comunitats locals. No requereixen tenir cap perfil específic i no es realitza cap 
procés de selecció. Estan organitzats per persones de l’associació en col·laboració amb 
persones locals de la zona que es visita.  
Les propostes que ofereixen per aquest hivern són les següents: 

- Marroc. XI Viatge solidari al desert marroquí. Del 26 de desembre de 2017 al 2 de 
gener de 2018. 

- Marroc. VII Atlas Trekking Solidari. Del 26 de desembre de 2017 al 2 de gener de 
2018. 

- Marroc: II 10K Desert San Silvestre. Del 26 de desembre de 2017 al 2 de gener de 
2018. 

- Convivència comunitat senegalesa (Gandiol). Del 26 de desembre de 2017 al 5 de 
gener de 2018. 

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

Camp de treball artístic a Togo. 
Els camps de treball o de voluntariat proposen una experiència en la què els voluntaris es 
responsabilitzen de realitzar una tasca de suport en l’àmbit social, mediambiental, 
cultural, educatiu, ... S’organitzen grups de joves de diferents procedències per afavorir 
l’intercanvi cultural. L’idioma que es fa servir sol ser l’anglès, però també es pot 
necessitar conèixer la llengua del país on es fa. Duren un parell de setmanes. L’edat 
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 mínima per participar-hi sol ser 18 anys (16 en alguns casos) però quan es tracta de països 
del Sud global normalment són 20 o 21. 
 
En aquest cas, Christophe Decor Art és l’associació local que organitza aquest camp. El 
seu objectiu és la iniciació i el reforç de les capacitats dels voluntaris que desitgen formar-
se en l'àmbit de l'art. Treballaran amb un grup d'instructors, artistes i altres voluntaris 
locals durant les diferents activitats previstes. Al finalitzar el camp de treball, els 
productes artístics realitzats s’exhibiran i es posaran a la venta. Els fons recaptats serviran 
per donar suport per a projectes socials del Grup FAGAD, projectes mediambientals i 
també per a la neteja de la zona.  
 
Més informació a: https://goo.gl/wmT1Qb  

 

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 a Sardenya “Supportive Inclusive Paths for 

Marginalized Youth” 
 

Del 12 al 19 de febrer de 2018 es realitzarà a Sant’Antiocco, Sardenya un curs de formació 

sobre aprenentatge intercultural, on participaran 21 treballadors juvenils de 7 països 

(Itàlia, Lituània, Espanya, Polònia, Eslovàquia, Hongria i Grècia). 

 

El curs dóna eines per motivar als joves per descobrir i aprendre a apreciar la diversitat 

cultural i saber com n’és d’important el diàleg intercultural per a la supervivència 

d’Europa com a territori multicultural, on la diversitat es compta com un factor central. 

L’educació intercultural és un dels instruments al nostre abast per combatre el racisme, la 

xenofòbia i tota mena de discriminació i ens pot ajudar a trencar estereotips i prejudicis. 

 

Data límit: 26 de novembre del 2016 

Més informació a: https://goo.gl/q2LJJ2  
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 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, 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) són 
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/jr6sFA  
 

 

Beques  
 

Beques iEduex per a cursar un any escolar a EEUU 

 

 
 
iEduex és una agència especialitzada en Educació Internacional que ofereix un servei 
complet de disseny i gestió de programes escolars internacionals. El programa de beques 
iEduex USA 2018 és un programa d’ajuts destinats a joves estudiants d’entre 15 i 18 anys, 
que vulguin anar a estudiar un any als Estats Units per tal de millorar les seves habilitats 
en llengua anglesa i potenciar la seva capacitat d’adaptació i aprenentatge. Els joves 
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 cursaran un any en un institut públic i comptaran amb un visat d’estudiant. L’agència 
ofereix un total de 100 beques i per accedir-hi cal ser estudiant d’educació secundària 
sense haver finalitzat els estudis i haver obtingut almenys una nota mitjana  de 5,5 en el 
curs escolar anterior (2016/17).  
La dotació de les beques varia entre els 1.500 i els 3.000€ en funció de la nota mitjana de 
l’expedient acadèmic i inclou la matrícula, l’allotjament, els transfers des de l’aeroport i la 
convalidació del curs.  
 
Data límit: 15 de maig del 2018  
 
Més informació a: https://goo.gl/ohWh5U  
 

Beques per a estudiar màsters europeus Erasmus Mundus 
 
Erasmus Mundus és un programa de la Comissió Europea que té per objectiu contribuir a 
ampliar i millorar les perspectives professionals dels estudiants, reforçar la qualitat de 
l’ensenyament superior a nivell europeu i promoure la cooperació internacional entre les 
universitats de la Unió Europea i universitats de tercers països a través de la mobilitat. 
Aquest programa ofereix unes beques per a realitzar màsters i doctorats que 
s’imparteixen conjuntament entre dues o més universitats (de països pertanyents a la UE 
i fora d’aquesta) i que preveuen la mobilitat dels estudiants en com a mínim dues de les 
universitats participants. Els màsters consten de 2 cursos acadèmics i en finalitzar, s’obté  
una titulació conjunta Erasmus Mundus.  
 
Aquests màsters conjunts o dobles s’anomenen Erasmus Mundus Joint Master Degrees, i 
abracen moltes àrees i temàtiques diferents (enginyeria, comunicació, humanitats, 
turisme…). En aquest enllaç podeu consultar tota la llista dels més de 100 que s’oferiran 
el proper curs acadèmic (2018/19): 
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/scholarships-catalogue_en  
 
Cada sol·licitant pot inscriure’s a un màxim de 3 màsters conjunts i ho ha de fer a través 
de la web del consorci d’universitats que imparteix el màster en el qual estigui 
interessat/a (hi podeu accedir a través de l’enllaç anterior).  
 
Beques: El període per a demanar les beques per als màsters Erasmus Mundus varia 
segons cada màster, així que cal estar atents a la convocatòria de cada un a través de la 
seva pàgina web. La majoria d’aquests ha obert el període de sol·licituds el passat mes 
d’octubre i el tancarà al gener de 2018. Les beques cobreixen el cost de la matrícula i 
transport i una quantitat mensual per a la manutenció.  
 
També hi ha l’opció de cursar un màster Erasmus Mundus sense beca. El cost de la 
matrícula el podeu trobar a la mateixa pàgina web. 
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 Pràctiques Laborals 
 

L’Associació Mundus busca 25 joves pel TLN Mobilicat  
Qui ho organitza? Asociación Mundus té l'objectiu 
gestionar projectes de formació i mobilitat 
internacional –pràctiques, voluntariats, intercanvis 
i cursos– per a joves i professionals, fomentant 
l'educació en els valors, l'aprenentatge intercultural 
i el voluntariat des de l'educació no formal. El 
projecte està finançat pel Fons Social Europeu a 
través del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC). 

Estan buscant a 25 joves de Catalunya que vulguin fer pràctiques professionals, aprendre 
idiomes, conèixer Europa i donar un impuls a la seva carrera. La beca inclou: 

• Classes d'idiomes (segons país de destí) i tallers de preparació. De desembre 2017 
a març 2018. 

• Pràctiques professional en el sector de la seva elecció, allotjament, viatge d'anada 
i tornada, activitats culturals i una beca de manutenció de 500-600€/mes. De març 
a juliol 2018. 

• Seguiment i tutorització personalitzada durant tot el projecte. 
 
Més informació a: https://goo.gl/fyssN1  

 

Ofertes de feina 
 

Es cerquen dues persones per treballar en una perruqueria 

a Noruega 
La plaça és de perruqueria i barberia per  a homes, en un saló anomenat Barbershop Hau 
situat a  Haugesund, Noruega. Els requisits per optar per la feina, són que els candidats 
sàpiguen anglès, tenir formació i experiència en el camp de la perruqueria i estètica. Pot 
donar-te més punts saber llengua escandinava i tenir una actitud positiva a l’hora 
d’atendre a la clientela. Es treballarà 7,5 hores cada dia, 5 dies a la setmana amb un salari 
base de 28.000 Kr que són aproximadament 2.900€ 
 

Data límit: 31 de desembre 2017 
Més informació a: https://goo.gl/GQCqab  
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 Xerrada de treball a Europa a través de la xarxa EURES. 
La Xarxa Eures és el portal europeu per a la mobilitat professional formada per serveis 
públics d’ocupació, un projecte del qual participen 28 membres de la Unió Europea, a més 
de Noruega, Liechtenstein, Islàndia i Suïssa.  
 

L’espai està ideat per oferir recursos per trobar feina, informació sobre la realitat laboral 
als diferents països, les ajudes econòmiques que pots sol·licitar per viatjar-hi si has de fer 
entrevistes laborals, o traslladar-te a un altre país...  
 

Dins del cicle de xerrades de la campanya “BCN al món” de l’Ajuntament de Barcelona, el 
divendres dia 17 de novembre d’11 a 12.30h es realitzarà una xerrada que us aproparà a 
aquest recurs i podreu trobar tota la informació que necessiteu per fer realitat el vostre 
projecte professional a l’estranger.  
 

Si vols inscriure’t a la xerrada: bit.ly/inscripcioBCNalMON  
Més informació de BCN al món: https://goo.gl/zdeRPx  
Més informació sobre la xerrada: https://goo.gl/dqFp34 
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 El Maresme es mou! 

 

Vilassar de Mar amb la Plataforma Zero. Mobilitat 

Internacional i art.  

La Plataforma Zero és una iniciativa municipal del departament de Joventut de Vilassar de 
Mar per a la promoció de joves artistes, on se’ls dóna espai per a què puguin mostrar-se 
en diferents disciplines: art, música, teatre, fotografia... 
 
Aquests any, el Servei de Mobilitat Internacional ha creat una fitxa temàtica que estarà 
només disponible durant l’esdeveniment, és a dir entre el 17 de novembre i el 3 de 
desembre, sobre recursos i projectes d’art a l’estranger. Podreu trobar-la al llibret de la 
programació o sol·licitar-la a través del Servei directament.  
 

Formació a ajuntaments i entitats sobre intercanvis 

juvenils.  

El passat divendres 3 d’octubre vàrem realitzar una 
formació per a professionals dels ajuntaments sobre 
Intercanvis Juvenils.  
 
Aquest cop va ser una mica diferent. Tots els 
ajuntaments participants ja s’estan plantejant o fent 
una aposta clara per la dinamització dels intercanvis, 
que poden ser un recurs genial per fer més accessible 
la mobilitat internacional a tots els i les joves.  
 
La Marta Piszczek, l’experta de Nexes en intercanvis 
juvenils, a través d’un cronograma dinàmic va 
traslladar-nos a la realitat dels intercanvis i al procés 
d’elaboració.  
 
Esperem que tota aquesta feina i formació acabi 
enviant i acollint a molts joves i generant molt 
d’aprenentatge cultural aquí, al Maresme. 
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Whiteshoes 

 
Treballar a Anglaterra 

 
Treballar a Anglaterra pot ser més fàcil 

que en el nostre país. Aquí on estic vivint, 

hi ha gent que té vàries feines al dia, una 

de matí i una de tarda. Es té un número 

(anomenat NIN) semblant al de la 

Seguretat Social que et tramiten al 

“JobCenter”, que ve a ser una Oficina de 

treball demanant cita prèvia.  

He arribat a tenir tres feines alhora. Sí, és 

possible. Ser au-pair a vegades pel sou o 

bé pel temps lliure no et dóna per més, 

però depèn del teu horari tens prou disponibilitat com per treballar de cambrera i 

professora particular d'idiomes.  

Tot compta per hores, i la veritat és que si la jornada és nocturna de vegades es cobra 

millor. La cosa més fàcil és tenir un contracte per hores, i al mateix temps cotitzes com si 

fos un contracte normal.  

Per obtenir el NIN, només et caldrà tenir un lloc de "residència" a Anglaterra i aportar les 

teves dades personals per donar al centre de treball. En pocs dies rebràs el teu número a 

casa, tot i que al principi serà provisional perquè el puguis donar a l’empresa i 

mentrestant treballar. Pots cobrar per transferència bancària al teu propi compte o bé 

“cash”, és a dir efectiu. Les dues coses són legals ja que com deia, aquí els contractes 

funcionen de manera diferent tot i que també et pots trobar amb gent que tingui un 

contracte a temps complet. Qui sap, pots ser tu!? 

Elna Albós 
https://elnaalbos.wixsite.com/aupairukws 
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 Maresmecs/ques al món 
 

Coneixem una mica millor a la nostra bloguera, L’Elna. 
Una jove de Sant Iscle de Vallalta que va marxar a fer d’Au-pair a Anglaterra.  

Vaig arribar a Anglaterra un divendres 
2 de setembre del 2016. Fa més d’un 
any vaig decidir marxar a l’estranger 
per canviar d’aires. També volia 
perfeccionar aquell anglès bàsic que 
t’ensenyen a l’escola però et falten 
hores per practicar-lo. Després de 
viure en un poble petit com el que he 
estat vivint, volia anar a un poble petit 
per notar menys la diferència, així que 
Tarvin ha sigut on he passat aquest 
temps i passaré el temps que queda a 
Anglaterra.  
 
Després de mirar varies opcions sobre què anar a fer i a on, descartant anar a treballar 
per una empresa i compartir pis, i optant per anar a cuidar nens i viure a la mateixa casa 
que ells. D’això últim se’n diu ser Au-pair.  
 
Viuria amb una família i practicaria l’anglès al màxim de temps possible. Cuidaria els seus 
fills, i això em serviria per tenir un petit sou i al mateix temps poder veure aquest país que 
em va enamorar des de el primer minut en què vaig trepitjar-lo.  
 
Amb les meves hores lliures, he estat treballant a un restaurant als migdies, i donant 
classes de castellà entre setmana i cap de setmana. Aquí, si tens el què equival al número 
de la Seguretat Social, és fàcil que et contractin per hores.  
 

Abans de venir cap a 
Anglaterra, vaig 
posar-me en 
contacte amb una 
agència d’au-pairs 
que em va ajudar a 
trobar una família i 
que m’assegurés que 
res sortiria 
malament. Amb el 
meu passaport i DNI 
en vaig tenir prou.  
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 M’han passat moltes coses des de que sóc aquí, he conegut a molta gent, he vist el què 
he pogut, tot i que encara em queda una bona part per conèixer. No he tingut masses 
dificultats, de fet l’única ha estat que al principi de vegades pot costar entendre quan algú 
et parla, i necessites que t’ho repeteixin. Alguns s’ho prenen bé i altres et diuen que si 
però com que els molestes. D’aquests últims, potser me n’he trobat dos o tres, i un d’ells 
és el meu veí.  
 
La veritat és que avui en dia les xarxes socials són molt útils per tot, però sobretot quan et 
pots sentir solt a fora, sense conèixer a ningú. Hi ha molts grups al FACEBOOK per 
exemple i sempre tenen plans a fer, i ganes de reunir-se amb altres catalans i oblidar 
l’anglès per un moment. L’oficina postal també ajuda, la tradició d’enviar cartes per dir 
FELICITATS a la família i amics, l’he seguit aquí. Tots aquests detalls, et fan sentir més a 
prop dels de casa. 
 
Quan vaig decidir marxar a l’estranger, portava mesos pensant-hi. No acabava de donar el 
pas, fins que en un determinat punt vaig sentir la necessitat. El meu contracte de feina 
s’acabava i no tenia res. Vaig arribar a casa i li vaig dir als meus pares: Ara sí que és l’hora. 
I tres mesos després ja tenia els vols per marxar. Només s’ha de trobar el moment, sense 
pressió i sobretot fer-ho perquè TU ho vols.  
 
Recomano invertir el temps lliure fent turisme, i fent moltes, moltes fotografies. Jo tinc un 
àlbum amb tot allò que he visitat, i ple de coses que em fan recordar moments 
importants que he viscut a l’estranger.  
 
La falta de feina, les ganes de canviar d’aires i perfeccionar l’anglès van ser les principals 
causes per marxar. Després una vegada aquí, te n’adones que realment en n’hi ha 
d’altres. L’experiència de viure de manera mig independent com és el meu cas, espavilar-
te una mica sense ningú que et faci les coses. Les ganes de seguir explorant un país i 
sobretot, una que destaco és conèixer-se un mateix.  
 
Aquesta última raó és la que més 
recalco i recomano. Un no sap 
realment qui és fins que es troba 
sol, sense que ningú li faci veure 
que s’equivoca o fa alguna cosa bé. 
Tens temps per pensar, per decidir 
quin serà el següent pas.  
 
La meva experiència fins al dia 
d’avui és molt enriquidora, he 
après a conviure amb gent que no 
coneixia. A confiar en la que és la 
meva segona família des del minut 
0 que em van oferir estar a casa 
seva, i la confiança que han posat 
en mi per cuidar els seus fills.  
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 Hi destaco la diversitat de gent que he conegut i totes les coses que m’han pogut aportar 
fins ara. Conèixer diferents punts de vista, diverses maneres de ser i sobretot compartir la 
teva experiència amb qui està vivint una situació igual o similar. 
 
La família, els amics i les meves coses de casa. La meva antiga rutina, trucar als amics i 
quedar. Això al principi pot costar, una vegada aquí t’acostumes a veure-l’s cada quatre 
mesos. Quan els veus és com si fes anys i s’aprofita més el temps al tenir-ne poc per estar 
junts.  
 
Una de les coses que m’ha agradat més és poder compartir els meus dies lliures aquí fora, 
amb la gent que m’estimo. Amb part de la família visitant el meu poble i el poble veí, 
Chester. I amb els meus amics visitant Londres.  
 
Trobes a faltar els plats típics del teu país, però tinc la sort que a Liverpool i a Manchester 
hi ha una botiga on em venen fuet i altres coses de la meva terra. I a l’anar a casa a passar 
uns dies, m’esperen carmanyoles de menjar de la mare.  
 
Recomano al cent per cent marxar a l’estranger. Aquesta experiència no és pot descanviar 
per cap altra. La gran experiència que estic vivint, es basa en cada petit segon anglès que 
he disfrutat en aquest país. 
 
Gràcies Anglaterra, 
 

 
 
 

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. 
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 Notícies 
Arriba el TLN Mobilicat! 
Com ja us vàrem comentar en el butlletí passat, el TLN Mobilicat és un programa 
subvencionat per la Generalitat, per realitzar una estada de pràctiques formatives a 
l’estranger en algun país membre de la Unió Europea durant un període de 2 a 5 mesos.  
 
Inclou: 

- Curs d’idiomes d’una durada mínima de 80 hores i màxima de 120, amb certificat. 
- Preparació intercultural. 
- Orientació professional. 
- Costos del transport al país de destí. 
- Allotjament. 
- Manutenció. 
- Assegurança mèdica i de viatge. 
- Certificat de pràctiques 

 
El dia 29 de novembre a Mataró, farem una xerrada amb quatre entitats que ofereixen 
places de pràctiques a través d’aquest programa. 
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 Per inscriure-us haureu d’omplir aquest formulari: 
https://goo.gl/forms/feOpDN17D4xMdVZx1 o enviar un correu a 
mobilitatjove@ccmaresme.cat  
 
Recordeu que les condicions per accedir-hi són aquestes: 

- Tenir entre 18 i 30 anys. 
- Estar inscrites com a demandants d’ocupació al SOC. 
- Estar inscrites i en situació de beneficiari al Registre del Servei Nacional de 

Garantia Juvenil en data immediatament anterior a l’inici de l’actuació.  
- Tenir estudis d’especialització de grau mitjà o superior 
- Tenir experiència laboral inferior a tres mesos en l’àmbit dels estudis.  

 
 

Participa al concurs “Jo al Món” explicant la teva 

experiència de mobilitat internacional”.  

 

 
 
Si tens entre 18 i 35 anys i has marxat a estudiar, treballar, fer un voluntariat o unes 
pràctiques a l’estranger durant 3 mesos o més, pots participar al concurs “Jo al Món” que 
organitza l’Ajuntament de Barcelona. Has d’explicar  l’impacte que ha tingut l’estada en la 
teva vida personal, social i professional i quina continuïtat t’agradaria donar-li.  Les tres 
experiències guanyadores seran premiades amb una càmera esportiva, un passi InterRail 
de 10 dies i l’abonament de la taxa per presentar-se a una prova oficial d’anglès al British 
Council de Barcelona. Aquí trobaràs les bases del concurs: https://goo.gl/m1bofy.  
 
Per a participar-hi només has d’enviar un vídeo o bé un escrit acompanyat d’una imatge i 
omplir el formulari d’inscripció que trobaràs a https://goo.gl/352Uog. La data límit per a 
inscriure’s és el 15 de novembre de 2017.  
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El lliurament de premis tindrà lloc el 23 de novembre durant la trobada “Voluntariat al 
Món”, al Casal de Joves de les Corts (18h).  
http://joves.bcn.cat/bcnalmon/cat/joalmon.php 
 
 

Participa a l’Esdeveniment Europeu de la Joventut 2018 al 

Parlament Europeu. 

 

 
 
Durant els dies 1 i 2 de juny del 2018 el Parlament Europeu (amb seu a Estrasburg) 
acollirà l’Esdeveniment Europeu de la Joventut (European Youth Event, EYE). Hi podran 
participar fins a 8.000 joves d’entre 16 i 30 anys procedents de tots els estats membres de 
la Unió Europea que s’hagin inscrit en grups de 10, o més, a través de l’enllaç 
http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/take-part!.html.  
Durant tot el cap de setmana, els participants tindran l’oportunitat de debatre amb els 
eurodiputats  i eurodiputades i altres responsables polítics sobre el seu punt de vista. Les 
propostes que es derivin de la trobada es recolliran en un informe que posteriorment es 
repartirà entre els eurodiputats al juliol i seran debatudes durant la tardor del 2018. La 
participació a l’esdeveniment és gratuït però les despeses de manutenció, allotjament i 
transport hauran d’anar a càrrec dels participants.  
 
Data límit: 31 de desembre del 2017  
Més informació a: https://goo.gl/4ybRbc  
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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 Barcelos, Portugal. 

El projecte de voluntariat “Interculturalitat en Acció” té com a entitat d’acollida la 
“Intercultural Association For All” (IAFA). La IAFA és una associació sense ànim de lucre, 
que té per objectiu principal promoure projectes que fomentin la igualtat d’oportunitats, 
la justícia social i el creixement econòmic. Està formada majoritàriament per joves i 
treballa amb socis nacionals i  internacionals, de caràcter públic i privat. 

El/la voluntari/a s’incorporarà a l’equip de l’entitat, col·laborant en l’organització 
d’activitats culturals i esportives amb persones en risc d’exclusió social, ja sigui per 
qüestions físiques, econòmiques o socials, tal com persones en situació d’atur de llarga 
durada. També desenvoluparà iniciatives de promoció del voluntariat a través del blog, 
xerrades i xarxes socials.   

El projecte té una durada de 6 mesos (febrer-juliol 2018) i les despeses d’allotjament i 
manutenció estan cobertes pel programa Erasmus + de la Comissió Europea, així com 
l’assegurança mèdica i el transport. 

Més informació a: http://www.cocat.org/ofertes-projectes-sve/  
 

Oferta de SVE a República Txeca. 

L’organització  STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU IVANČICE cerca una persona voluntària per a 
12 mesos (gener-desembre 2018) que es consideri oberta, comunicativa, activa, i amb 
motivació de treballar amb nens i joves. Aquesta persona ha de ser capaç de treballar de 
manera autònoma, com també en equip, tenint ganes de compartir coneixements i 
d’integrar-se en la vida de la comunitat local.  

L’organització SVC Ivančice té com a objectius crear un espai de cooperació que aporti un 
impacte positiu en la vida dels joves, fomentar la mobilitat Europea, reforçar la 
participació ciutadana i donar suport a la transició cap a la vida adulta, així com oferir una 
dimensió intercultural a la comunitat. Les tasques del voluntari/a consistiran en activitats 
pedagògiques dins de l’organització, la participació en esdeveniments públics ocasionals, 
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 proposar mensualment activitats pel centre obert, i desenvolupar un projecte propi. Les 
activitats es duran a terme a les comarques d’Ivančicko, Krumlovsko i Kahan.  

 
Les despeses d’allotjament i manutenció estan cobertes pel programa Erasmus + de la 
Comissió Europea, així com l’assegurança mèdica i el transport. 
 
Més informació a: https://goo.gl/q6TRN6  

Voluntariats  
 

Viatges solidaris durant les vacances de Nadal. 

 
L’associació Viento Norte-Sur, amb seu a 
Múrcia, organitza per les vacances de 
Nadal diferents viatges solidaris i 
convivències en els quals hi poden 
participar persones de tot l’estat 
espanyol. El període d’inscripcions es va 
iniciar el 4 d’octubre i romandrà obert 
fins a esgotar les places.  

Aquests viatges formen part del projecte de turisme solidari de l’associació i estan 
pensats per a ser un model d’estada sostenible, on es donen espais de trobada entre els 
viatgers i comunitats locals. No requereixen tenir cap perfil específic i no es realitza cap 
procés de selecció. Estan organitzats per persones de l’associació en col·laboració amb 
persones locals de la zona que es visita.  
Les propostes que ofereixen per aquest hivern són les següents: 

- Marroc. XI Viatge solidari al desert marroquí. Del 26 de desembre de 2017 al 2 de 
gener de 2018. 

- Marroc. VII Atlas Trekking Solidari. Del 26 de desembre de 2017 al 2 de gener de 
2018. 

- Marroc: II 10K Desert San Silvestre. Del 26 de desembre de 2017 al 2 de gener de 
2018. 

- Convivència comunitat senegalesa (Gandiol). Del 26 de desembre de 2017 al 5 de 
gener de 2018. 

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

Camp de treball artístic a Togo. 
Els camps de treball o de voluntariat proposen una experiència en la què els voluntaris es 
responsabilitzen de realitzar una tasca de suport en l’àmbit social, mediambiental, 
cultural, educatiu, ... S’organitzen grups de joves de diferents procedències per afavorir 
l’intercanvi cultural. L’idioma que es fa servir sol ser l’anglès, però també es pot 
necessitar conèixer la llengua del país on es fa. Duren un parell de setmanes. L’edat 
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 mínima per participar-hi sol ser 18 anys (16 en alguns casos) però quan es tracta de països 
del Sud global normalment són 20 o 21. 
 
En aquest cas, Christophe Decor Art és l’associació local que organitza aquest camp. El 
seu objectiu és la iniciació i el reforç de les capacitats dels voluntaris que desitgen formar-
se en l'àmbit de l'art. Treballaran amb un grup d'instructors, artistes i altres voluntaris 
locals durant les diferents activitats previstes. Al finalitzar el camp de treball, els 
productes artístics realitzats s’exhibiran i es posaran a la venta. Els fons recaptats serviran 
per donar suport per a projectes socials del Grup FAGAD, projectes mediambientals i 
també per a la neteja de la zona.  
 
Més informació a: https://goo.gl/wmT1Qb  

 

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 a Sardenya “Supportive Inclusive Paths for 

Marginalized Youth” 
 

Del 12 al 19 de febrer de 2018 es realitzarà a Sant’Antiocco, Sardenya un curs de formació 

sobre aprenentatge intercultural, on participaran 21 treballadors juvenils de 7 països 

(Itàlia, Lituània, Espanya, Polònia, Eslovàquia, Hongria i Grècia). 

 

El curs dóna eines per motivar als joves per descobrir i aprendre a apreciar la diversitat 

cultural i saber com n’és d’important el diàleg intercultural per a la supervivència 

d’Europa com a territori multicultural, on la diversitat es compta com un factor central. 

L’educació intercultural és un dels instruments al nostre abast per combatre el racisme, la 

xenofòbia i tota mena de discriminació i ens pot ajudar a trencar estereotips i prejudicis. 

 

Data límit: 26 de novembre del 2016 

Més informació a: https://goo.gl/q2LJJ2  
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 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, 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) són 
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/jr6sFA  
 

 

Beques  
 

Beques iEduex per a cursar un any escolar a EEUU 

 

 
 
iEduex és una agència especialitzada en Educació Internacional que ofereix un servei 
complet de disseny i gestió de programes escolars internacionals. El programa de beques 
iEduex USA 2018 és un programa d’ajuts destinats a joves estudiants d’entre 15 i 18 anys, 
que vulguin anar a estudiar un any als Estats Units per tal de millorar les seves habilitats 
en llengua anglesa i potenciar la seva capacitat d’adaptació i aprenentatge. Els joves 



 

10 
 

Novembre 2017 

 cursaran un any en un institut públic i comptaran amb un visat d’estudiant. L’agència 
ofereix un total de 100 beques i per accedir-hi cal ser estudiant d’educació secundària 
sense haver finalitzat els estudis i haver obtingut almenys una nota mitjana  de 5,5 en el 
curs escolar anterior (2016/17).  
La dotació de les beques varia entre els 1.500 i els 3.000€ en funció de la nota mitjana de 
l’expedient acadèmic i inclou la matrícula, l’allotjament, els transfers des de l’aeroport i la 
convalidació del curs.  
 
Data límit: 15 de maig del 2018  
 
Més informació a: https://goo.gl/ohWh5U  
 

Beques per a estudiar màsters europeus Erasmus Mundus 
 
Erasmus Mundus és un programa de la Comissió Europea que té per objectiu contribuir a 
ampliar i millorar les perspectives professionals dels estudiants, reforçar la qualitat de 
l’ensenyament superior a nivell europeu i promoure la cooperació internacional entre les 
universitats de la Unió Europea i universitats de tercers països a través de la mobilitat. 
Aquest programa ofereix unes beques per a realitzar màsters i doctorats que 
s’imparteixen conjuntament entre dues o més universitats (de països pertanyents a la UE 
i fora d’aquesta) i que preveuen la mobilitat dels estudiants en com a mínim dues de les 
universitats participants. Els màsters consten de 2 cursos acadèmics i en finalitzar, s’obté  
una titulació conjunta Erasmus Mundus.  
 
Aquests màsters conjunts o dobles s’anomenen Erasmus Mundus Joint Master Degrees, i 
abracen moltes àrees i temàtiques diferents (enginyeria, comunicació, humanitats, 
turisme…). En aquest enllaç podeu consultar tota la llista dels més de 100 que s’oferiran 
el proper curs acadèmic (2018/19): 
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/scholarships-catalogue_en  
 
Cada sol·licitant pot inscriure’s a un màxim de 3 màsters conjunts i ho ha de fer a través 
de la web del consorci d’universitats que imparteix el màster en el qual estigui 
interessat/a (hi podeu accedir a través de l’enllaç anterior).  
 
Beques: El període per a demanar les beques per als màsters Erasmus Mundus varia 
segons cada màster, així que cal estar atents a la convocatòria de cada un a través de la 
seva pàgina web. La majoria d’aquests ha obert el període de sol·licituds el passat mes 
d’octubre i el tancarà al gener de 2018. Les beques cobreixen el cost de la matrícula i 
transport i una quantitat mensual per a la manutenció.  
 
També hi ha l’opció de cursar un màster Erasmus Mundus sense beca. El cost de la 
matrícula el podeu trobar a la mateixa pàgina web. 
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 Pràctiques Laborals 
 

L’Associació Mundus busca 25 joves pel TLN Mobilicat  
Qui ho organitza? Asociación Mundus té l'objectiu 
gestionar projectes de formació i mobilitat 
internacional –pràctiques, voluntariats, intercanvis 
i cursos– per a joves i professionals, fomentant 
l'educació en els valors, l'aprenentatge intercultural 
i el voluntariat des de l'educació no formal. El 
projecte està finançat pel Fons Social Europeu a 
través del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC). 

Estan buscant a 25 joves de Catalunya que vulguin fer pràctiques professionals, aprendre 
idiomes, conèixer Europa i donar un impuls a la seva carrera. La beca inclou: 

• Classes d'idiomes (segons país de destí) i tallers de preparació. De desembre 2017 
a març 2018. 

• Pràctiques professional en el sector de la seva elecció, allotjament, viatge d'anada 
i tornada, activitats culturals i una beca de manutenció de 500-600€/mes. De març 
a juliol 2018. 

• Seguiment i tutorització personalitzada durant tot el projecte. 
 
Més informació a: https://goo.gl/fyssN1  

 

Ofertes de feina 
 

Es cerquen dues persones per treballar en una perruqueria 

a Noruega 
La plaça és de perruqueria i barberia per  a homes, en un saló anomenat Barbershop Hau 
situat a  Haugesund, Noruega. Els requisits per optar per la feina, són que els candidats 
sàpiguen anglès, tenir formació i experiència en el camp de la perruqueria i estètica. Pot 
donar-te més punts saber llengua escandinava i tenir una actitud positiva a l’hora 
d’atendre a la clientela. Es treballarà 7,5 hores cada dia, 5 dies a la setmana amb un salari 
base de 28.000 Kr que són aproximadament 2.900€ 
 

Data límit: 31 de desembre 2017 
Més informació a: https://goo.gl/GQCqab  
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 Xerrada de treball a Europa a través de la xarxa EURES. 
La Xarxa Eures és el portal europeu per a la mobilitat professional formada per serveis 
públics d’ocupació, un projecte del qual participen 28 membres de la Unió Europea, a més 
de Noruega, Liechtenstein, Islàndia i Suïssa.  
 

L’espai està ideat per oferir recursos per trobar feina, informació sobre la realitat laboral 
als diferents països, les ajudes econòmiques que pots sol·licitar per viatjar-hi si has de fer 
entrevistes laborals, o traslladar-te a un altre país...  
 

Dins del cicle de xerrades de la campanya “BCN al món” de l’Ajuntament de Barcelona, el 
divendres dia 17 de novembre d’11 a 12.30h es realitzarà una xerrada que us aproparà a 
aquest recurs i podreu trobar tota la informació que necessiteu per fer realitat el vostre 
projecte professional a l’estranger.  
 

Si vols inscriure’t a la xerrada: bit.ly/inscripcioBCNalMON  
Més informació de BCN al món: https://goo.gl/zdeRPx  
Més informació sobre la xerrada: https://goo.gl/dqFp34 
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 El Maresme es mou! 

 

Vilassar de Mar amb la Plataforma Zero. Mobilitat 

Internacional i art.  

La Plataforma Zero és una iniciativa municipal del departament de Joventut de Vilassar de 
Mar per a la promoció de joves artistes, on se’ls dóna espai per a què puguin mostrar-se 
en diferents disciplines: art, música, teatre, fotografia... 
 
Aquests any, el Servei de Mobilitat Internacional ha creat una fitxa temàtica que estarà 
només disponible durant l’esdeveniment, és a dir entre el 17 de novembre i el 3 de 
desembre, sobre recursos i projectes d’art a l’estranger. Podreu trobar-la al llibret de la 
programació o sol·licitar-la a través del Servei directament.  
 

Formació a ajuntaments i entitats sobre intercanvis 

juvenils.  

El passat divendres 3 d’octubre vàrem realitzar una 
formació per a professionals dels ajuntaments sobre 
Intercanvis Juvenils.  
 
Aquest cop va ser una mica diferent. Tots els 
ajuntaments participants ja s’estan plantejant o fent 
una aposta clara per la dinamització dels intercanvis, 
que poden ser un recurs genial per fer més accessible 
la mobilitat internacional a tots els i les joves.  
 
La Marta Piszczek, l’experta de Nexes en intercanvis 
juvenils, a través d’un cronograma dinàmic va 
traslladar-nos a la realitat dels intercanvis i al procés 
d’elaboració.  
 
Esperem que tota aquesta feina i formació acabi 
enviant i acollint a molts joves i generant molt 
d’aprenentatge cultural aquí, al Maresme. 
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Whiteshoes 

 
Treballar a Anglaterra 

 
Treballar a Anglaterra pot ser més fàcil 

que en el nostre país. Aquí on estic vivint, 

hi ha gent que té vàries feines al dia, una 

de matí i una de tarda. Es té un número 

(anomenat NIN) semblant al de la 

Seguretat Social que et tramiten al 

“JobCenter”, que ve a ser una Oficina de 

treball demanant cita prèvia.  

He arribat a tenir tres feines alhora. Sí, és 

possible. Ser au-pair a vegades pel sou o 

bé pel temps lliure no et dóna per més, 

però depèn del teu horari tens prou disponibilitat com per treballar de cambrera i 

professora particular d'idiomes.  

Tot compta per hores, i la veritat és que si la jornada és nocturna de vegades es cobra 

millor. La cosa més fàcil és tenir un contracte per hores, i al mateix temps cotitzes com si 

fos un contracte normal.  

Per obtenir el NIN, només et caldrà tenir un lloc de "residència" a Anglaterra i aportar les 

teves dades personals per donar al centre de treball. En pocs dies rebràs el teu número a 

casa, tot i que al principi serà provisional perquè el puguis donar a l’empresa i 

mentrestant treballar. Pots cobrar per transferència bancària al teu propi compte o bé 

“cash”, és a dir efectiu. Les dues coses són legals ja que com deia, aquí els contractes 

funcionen de manera diferent tot i que també et pots trobar amb gent que tingui un 

contracte a temps complet. Qui sap, pots ser tu!? 

Elna Albós 
https://elnaalbos.wixsite.com/aupairukws 
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 Maresmecs/ques al món 
 

Coneixem una mica millor a la nostra bloguera, L’Elna. 
Una jove de Sant Iscle de Vallalta que va marxar a fer d’Au-pair a Anglaterra.  

Vaig arribar a Anglaterra un divendres 
2 de setembre del 2016. Fa més d’un 
any vaig decidir marxar a l’estranger 
per canviar d’aires. També volia 
perfeccionar aquell anglès bàsic que 
t’ensenyen a l’escola però et falten 
hores per practicar-lo. Després de 
viure en un poble petit com el que he 
estat vivint, volia anar a un poble petit 
per notar menys la diferència, així que 
Tarvin ha sigut on he passat aquest 
temps i passaré el temps que queda a 
Anglaterra.  
 
Després de mirar varies opcions sobre què anar a fer i a on, descartant anar a treballar 
per una empresa i compartir pis, i optant per anar a cuidar nens i viure a la mateixa casa 
que ells. D’això últim se’n diu ser Au-pair.  
 
Viuria amb una família i practicaria l’anglès al màxim de temps possible. Cuidaria els seus 
fills, i això em serviria per tenir un petit sou i al mateix temps poder veure aquest país que 
em va enamorar des de el primer minut en què vaig trepitjar-lo.  
 
Amb les meves hores lliures, he estat treballant a un restaurant als migdies, i donant 
classes de castellà entre setmana i cap de setmana. Aquí, si tens el què equival al número 
de la Seguretat Social, és fàcil que et contractin per hores.  
 

Abans de venir cap a 
Anglaterra, vaig 
posar-me en 
contacte amb una 
agència d’au-pairs 
que em va ajudar a 
trobar una família i 
que m’assegurés que 
res sortiria 
malament. Amb el 
meu passaport i DNI 
en vaig tenir prou.  
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 M’han passat moltes coses des de que sóc aquí, he conegut a molta gent, he vist el què 
he pogut, tot i que encara em queda una bona part per conèixer. No he tingut masses 
dificultats, de fet l’única ha estat que al principi de vegades pot costar entendre quan algú 
et parla, i necessites que t’ho repeteixin. Alguns s’ho prenen bé i altres et diuen que si 
però com que els molestes. D’aquests últims, potser me n’he trobat dos o tres, i un d’ells 
és el meu veí.  
 
La veritat és que avui en dia les xarxes socials són molt útils per tot, però sobretot quan et 
pots sentir solt a fora, sense conèixer a ningú. Hi ha molts grups al FACEBOOK per 
exemple i sempre tenen plans a fer, i ganes de reunir-se amb altres catalans i oblidar 
l’anglès per un moment. L’oficina postal també ajuda, la tradició d’enviar cartes per dir 
FELICITATS a la família i amics, l’he seguit aquí. Tots aquests detalls, et fan sentir més a 
prop dels de casa. 
 
Quan vaig decidir marxar a l’estranger, portava mesos pensant-hi. No acabava de donar el 
pas, fins que en un determinat punt vaig sentir la necessitat. El meu contracte de feina 
s’acabava i no tenia res. Vaig arribar a casa i li vaig dir als meus pares: Ara sí que és l’hora. 
I tres mesos després ja tenia els vols per marxar. Només s’ha de trobar el moment, sense 
pressió i sobretot fer-ho perquè TU ho vols.  
 
Recomano invertir el temps lliure fent turisme, i fent moltes, moltes fotografies. Jo tinc un 
àlbum amb tot allò que he visitat, i ple de coses que em fan recordar moments 
importants que he viscut a l’estranger.  
 
La falta de feina, les ganes de canviar d’aires i perfeccionar l’anglès van ser les principals 
causes per marxar. Després una vegada aquí, te n’adones que realment en n’hi ha 
d’altres. L’experiència de viure de manera mig independent com és el meu cas, espavilar-
te una mica sense ningú que et faci les coses. Les ganes de seguir explorant un país i 
sobretot, una que destaco és conèixer-se un mateix.  
 
Aquesta última raó és la que més 
recalco i recomano. Un no sap 
realment qui és fins que es troba 
sol, sense que ningú li faci veure 
que s’equivoca o fa alguna cosa bé. 
Tens temps per pensar, per decidir 
quin serà el següent pas.  
 
La meva experiència fins al dia 
d’avui és molt enriquidora, he 
après a conviure amb gent que no 
coneixia. A confiar en la que és la 
meva segona família des del minut 
0 que em van oferir estar a casa 
seva, i la confiança que han posat 
en mi per cuidar els seus fills.  
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 Hi destaco la diversitat de gent que he conegut i totes les coses que m’han pogut aportar 
fins ara. Conèixer diferents punts de vista, diverses maneres de ser i sobretot compartir la 
teva experiència amb qui està vivint una situació igual o similar. 
 
La família, els amics i les meves coses de casa. La meva antiga rutina, trucar als amics i 
quedar. Això al principi pot costar, una vegada aquí t’acostumes a veure-l’s cada quatre 
mesos. Quan els veus és com si fes anys i s’aprofita més el temps al tenir-ne poc per estar 
junts.  
 
Una de les coses que m’ha agradat més és poder compartir els meus dies lliures aquí fora, 
amb la gent que m’estimo. Amb part de la família visitant el meu poble i el poble veí, 
Chester. I amb els meus amics visitant Londres.  
 
Trobes a faltar els plats típics del teu país, però tinc la sort que a Liverpool i a Manchester 
hi ha una botiga on em venen fuet i altres coses de la meva terra. I a l’anar a casa a passar 
uns dies, m’esperen carmanyoles de menjar de la mare.  
 
Recomano al cent per cent marxar a l’estranger. Aquesta experiència no és pot descanviar 
per cap altra. La gran experiència que estic vivint, es basa en cada petit segon anglès que 
he disfrutat en aquest país. 
 
Gràcies Anglaterra, 
 

 
 
 

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. 
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 Notícies 
Arriba el TLN Mobilicat! 
Com ja us vàrem comentar en el butlletí passat, el TLN Mobilicat és un programa 
subvencionat per la Generalitat, per realitzar una estada de pràctiques formatives a 
l’estranger en algun país membre de la Unió Europea durant un període de 2 a 5 mesos.  
 
Inclou: 

- Curs d’idiomes d’una durada mínima de 80 hores i màxima de 120, amb certificat. 
- Preparació intercultural. 
- Orientació professional. 
- Costos del transport al país de destí. 
- Allotjament. 
- Manutenció. 
- Assegurança mèdica i de viatge. 
- Certificat de pràctiques 

 
El dia 29 de novembre a Mataró, farem una xerrada amb quatre entitats que ofereixen 
places de pràctiques a través d’aquest programa. 
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 Per inscriure-us haureu d’omplir aquest formulari: 
https://goo.gl/forms/feOpDN17D4xMdVZx1 o enviar un correu a 
mobilitatjove@ccmaresme.cat  
 
Recordeu que les condicions per accedir-hi són aquestes: 

- Tenir entre 18 i 30 anys. 
- Estar inscrites com a demandants d’ocupació al SOC. 
- Estar inscrites i en situació de beneficiari al Registre del Servei Nacional de 

Garantia Juvenil en data immediatament anterior a l’inici de l’actuació.  
- Tenir estudis d’especialització de grau mitjà o superior 
- Tenir experiència laboral inferior a tres mesos en l’àmbit dels estudis.  

 
 

Participa al concurs “Jo al Món” explicant la teva 

experiència de mobilitat internacional”.  

 

 
 
Si tens entre 18 i 35 anys i has marxat a estudiar, treballar, fer un voluntariat o unes 
pràctiques a l’estranger durant 3 mesos o més, pots participar al concurs “Jo al Món” que 
organitza l’Ajuntament de Barcelona. Has d’explicar  l’impacte que ha tingut l’estada en la 
teva vida personal, social i professional i quina continuïtat t’agradaria donar-li.  Les tres 
experiències guanyadores seran premiades amb una càmera esportiva, un passi InterRail 
de 10 dies i l’abonament de la taxa per presentar-se a una prova oficial d’anglès al British 
Council de Barcelona. Aquí trobaràs les bases del concurs: https://goo.gl/m1bofy.  
 
Per a participar-hi només has d’enviar un vídeo o bé un escrit acompanyat d’una imatge i 
omplir el formulari d’inscripció que trobaràs a https://goo.gl/352Uog. La data límit per a 
inscriure’s és el 15 de novembre de 2017.  
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El lliurament de premis tindrà lloc el 23 de novembre durant la trobada “Voluntariat al 
Món”, al Casal de Joves de les Corts (18h).  
http://joves.bcn.cat/bcnalmon/cat/joalmon.php 
 
 

Participa a l’Esdeveniment Europeu de la Joventut 2018 al 

Parlament Europeu. 

 

 
 
Durant els dies 1 i 2 de juny del 2018 el Parlament Europeu (amb seu a Estrasburg) 
acollirà l’Esdeveniment Europeu de la Joventut (European Youth Event, EYE). Hi podran 
participar fins a 8.000 joves d’entre 16 i 30 anys procedents de tots els estats membres de 
la Unió Europea que s’hagin inscrit en grups de 10, o més, a través de l’enllaç 
http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/take-part!.html.  
Durant tot el cap de setmana, els participants tindran l’oportunitat de debatre amb els 
eurodiputats  i eurodiputades i altres responsables polítics sobre el seu punt de vista. Les 
propostes que es derivin de la trobada es recolliran en un informe que posteriorment es 
repartirà entre els eurodiputats al juliol i seran debatudes durant la tardor del 2018. La 
participació a l’esdeveniment és gratuït però les despeses de manutenció, allotjament i 
transport hauran d’anar a càrrec dels participants.  
 
Data límit: 31 de desembre del 2017  
Més informació a: https://goo.gl/4ybRbc  
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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 Barcelos, Portugal. 

El projecte de voluntariat “Interculturalitat en Acció” té com a entitat d’acollida la 
“Intercultural Association For All” (IAFA). La IAFA és una associació sense ànim de lucre, 
que té per objectiu principal promoure projectes que fomentin la igualtat d’oportunitats, 
la justícia social i el creixement econòmic. Està formada majoritàriament per joves i 
treballa amb socis nacionals i  internacionals, de caràcter públic i privat. 

El/la voluntari/a s’incorporarà a l’equip de l’entitat, col·laborant en l’organització 
d’activitats culturals i esportives amb persones en risc d’exclusió social, ja sigui per 
qüestions físiques, econòmiques o socials, tal com persones en situació d’atur de llarga 
durada. També desenvoluparà iniciatives de promoció del voluntariat a través del blog, 
xerrades i xarxes socials.   

El projecte té una durada de 6 mesos (febrer-juliol 2018) i les despeses d’allotjament i 
manutenció estan cobertes pel programa Erasmus + de la Comissió Europea, així com 
l’assegurança mèdica i el transport. 

Més informació a: http://www.cocat.org/ofertes-projectes-sve/  
 

Oferta de SVE a República Txeca. 

L’organització  STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU IVANČICE cerca una persona voluntària per a 
12 mesos (gener-desembre 2018) que es consideri oberta, comunicativa, activa, i amb 
motivació de treballar amb nens i joves. Aquesta persona ha de ser capaç de treballar de 
manera autònoma, com també en equip, tenint ganes de compartir coneixements i 
d’integrar-se en la vida de la comunitat local.  

L’organització SVC Ivančice té com a objectius crear un espai de cooperació que aporti un 
impacte positiu en la vida dels joves, fomentar la mobilitat Europea, reforçar la 
participació ciutadana i donar suport a la transició cap a la vida adulta, així com oferir una 
dimensió intercultural a la comunitat. Les tasques del voluntari/a consistiran en activitats 
pedagògiques dins de l’organització, la participació en esdeveniments públics ocasionals, 
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 proposar mensualment activitats pel centre obert, i desenvolupar un projecte propi. Les 
activitats es duran a terme a les comarques d’Ivančicko, Krumlovsko i Kahan.  

 
Les despeses d’allotjament i manutenció estan cobertes pel programa Erasmus + de la 
Comissió Europea, així com l’assegurança mèdica i el transport. 
 
Més informació a: https://goo.gl/q6TRN6  

Voluntariats  
 

Viatges solidaris durant les vacances de Nadal. 

 
L’associació Viento Norte-Sur, amb seu a 
Múrcia, organitza per les vacances de 
Nadal diferents viatges solidaris i 
convivències en els quals hi poden 
participar persones de tot l’estat 
espanyol. El període d’inscripcions es va 
iniciar el 4 d’octubre i romandrà obert 
fins a esgotar les places.  

Aquests viatges formen part del projecte de turisme solidari de l’associació i estan 
pensats per a ser un model d’estada sostenible, on es donen espais de trobada entre els 
viatgers i comunitats locals. No requereixen tenir cap perfil específic i no es realitza cap 
procés de selecció. Estan organitzats per persones de l’associació en col·laboració amb 
persones locals de la zona que es visita.  
Les propostes que ofereixen per aquest hivern són les següents: 

- Marroc. XI Viatge solidari al desert marroquí. Del 26 de desembre de 2017 al 2 de 
gener de 2018. 

- Marroc. VII Atlas Trekking Solidari. Del 26 de desembre de 2017 al 2 de gener de 
2018. 

- Marroc: II 10K Desert San Silvestre. Del 26 de desembre de 2017 al 2 de gener de 
2018. 

- Convivència comunitat senegalesa (Gandiol). Del 26 de desembre de 2017 al 5 de 
gener de 2018. 

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

Camp de treball artístic a Togo. 
Els camps de treball o de voluntariat proposen una experiència en la què els voluntaris es 
responsabilitzen de realitzar una tasca de suport en l’àmbit social, mediambiental, 
cultural, educatiu, ... S’organitzen grups de joves de diferents procedències per afavorir 
l’intercanvi cultural. L’idioma que es fa servir sol ser l’anglès, però també es pot 
necessitar conèixer la llengua del país on es fa. Duren un parell de setmanes. L’edat 
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 mínima per participar-hi sol ser 18 anys (16 en alguns casos) però quan es tracta de països 
del Sud global normalment són 20 o 21. 
 
En aquest cas, Christophe Decor Art és l’associació local que organitza aquest camp. El 
seu objectiu és la iniciació i el reforç de les capacitats dels voluntaris que desitgen formar-
se en l'àmbit de l'art. Treballaran amb un grup d'instructors, artistes i altres voluntaris 
locals durant les diferents activitats previstes. Al finalitzar el camp de treball, els 
productes artístics realitzats s’exhibiran i es posaran a la venta. Els fons recaptats serviran 
per donar suport per a projectes socials del Grup FAGAD, projectes mediambientals i 
també per a la neteja de la zona.  
 
Més informació a: https://goo.gl/wmT1Qb  

 

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 a Sardenya “Supportive Inclusive Paths for 

Marginalized Youth” 
 

Del 12 al 19 de febrer de 2018 es realitzarà a Sant’Antiocco, Sardenya un curs de formació 

sobre aprenentatge intercultural, on participaran 21 treballadors juvenils de 7 països 

(Itàlia, Lituània, Espanya, Polònia, Eslovàquia, Hongria i Grècia). 

 

El curs dóna eines per motivar als joves per descobrir i aprendre a apreciar la diversitat 

cultural i saber com n’és d’important el diàleg intercultural per a la supervivència 

d’Europa com a territori multicultural, on la diversitat es compta com un factor central. 

L’educació intercultural és un dels instruments al nostre abast per combatre el racisme, la 

xenofòbia i tota mena de discriminació i ens pot ajudar a trencar estereotips i prejudicis. 

 

Data límit: 26 de novembre del 2016 

Més informació a: https://goo.gl/q2LJJ2  
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 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, 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) són 
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/jr6sFA  
 

 

Beques  
 

Beques iEduex per a cursar un any escolar a EEUU 

 

 
 
iEduex és una agència especialitzada en Educació Internacional que ofereix un servei 
complet de disseny i gestió de programes escolars internacionals. El programa de beques 
iEduex USA 2018 és un programa d’ajuts destinats a joves estudiants d’entre 15 i 18 anys, 
que vulguin anar a estudiar un any als Estats Units per tal de millorar les seves habilitats 
en llengua anglesa i potenciar la seva capacitat d’adaptació i aprenentatge. Els joves 
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 cursaran un any en un institut públic i comptaran amb un visat d’estudiant. L’agència 
ofereix un total de 100 beques i per accedir-hi cal ser estudiant d’educació secundària 
sense haver finalitzat els estudis i haver obtingut almenys una nota mitjana  de 5,5 en el 
curs escolar anterior (2016/17).  
La dotació de les beques varia entre els 1.500 i els 3.000€ en funció de la nota mitjana de 
l’expedient acadèmic i inclou la matrícula, l’allotjament, els transfers des de l’aeroport i la 
convalidació del curs.  
 
Data límit: 15 de maig del 2018  
 
Més informació a: https://goo.gl/ohWh5U  
 

Beques per a estudiar màsters europeus Erasmus Mundus 
 
Erasmus Mundus és un programa de la Comissió Europea que té per objectiu contribuir a 
ampliar i millorar les perspectives professionals dels estudiants, reforçar la qualitat de 
l’ensenyament superior a nivell europeu i promoure la cooperació internacional entre les 
universitats de la Unió Europea i universitats de tercers països a través de la mobilitat. 
Aquest programa ofereix unes beques per a realitzar màsters i doctorats que 
s’imparteixen conjuntament entre dues o més universitats (de països pertanyents a la UE 
i fora d’aquesta) i que preveuen la mobilitat dels estudiants en com a mínim dues de les 
universitats participants. Els màsters consten de 2 cursos acadèmics i en finalitzar, s’obté  
una titulació conjunta Erasmus Mundus.  
 
Aquests màsters conjunts o dobles s’anomenen Erasmus Mundus Joint Master Degrees, i 
abracen moltes àrees i temàtiques diferents (enginyeria, comunicació, humanitats, 
turisme…). En aquest enllaç podeu consultar tota la llista dels més de 100 que s’oferiran 
el proper curs acadèmic (2018/19): 
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/scholarships-catalogue_en  
 
Cada sol·licitant pot inscriure’s a un màxim de 3 màsters conjunts i ho ha de fer a través 
de la web del consorci d’universitats que imparteix el màster en el qual estigui 
interessat/a (hi podeu accedir a través de l’enllaç anterior).  
 
Beques: El període per a demanar les beques per als màsters Erasmus Mundus varia 
segons cada màster, així que cal estar atents a la convocatòria de cada un a través de la 
seva pàgina web. La majoria d’aquests ha obert el període de sol·licituds el passat mes 
d’octubre i el tancarà al gener de 2018. Les beques cobreixen el cost de la matrícula i 
transport i una quantitat mensual per a la manutenció.  
 
També hi ha l’opció de cursar un màster Erasmus Mundus sense beca. El cost de la 
matrícula el podeu trobar a la mateixa pàgina web. 
 
      
 



 

11 
 

Novembre 2017 

 Pràctiques Laborals 
 

L’Associació Mundus busca 25 joves pel TLN Mobilicat  
Qui ho organitza? Asociación Mundus té l'objectiu 
gestionar projectes de formació i mobilitat 
internacional –pràctiques, voluntariats, intercanvis 
i cursos– per a joves i professionals, fomentant 
l'educació en els valors, l'aprenentatge intercultural 
i el voluntariat des de l'educació no formal. El 
projecte està finançat pel Fons Social Europeu a 
través del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC). 

Estan buscant a 25 joves de Catalunya que vulguin fer pràctiques professionals, aprendre 
idiomes, conèixer Europa i donar un impuls a la seva carrera. La beca inclou: 

• Classes d'idiomes (segons país de destí) i tallers de preparació. De desembre 2017 
a març 2018. 

• Pràctiques professional en el sector de la seva elecció, allotjament, viatge d'anada 
i tornada, activitats culturals i una beca de manutenció de 500-600€/mes. De març 
a juliol 2018. 

• Seguiment i tutorització personalitzada durant tot el projecte. 
 
Més informació a: https://goo.gl/fyssN1  

 

Ofertes de feina 
 

Es cerquen dues persones per treballar en una perruqueria 

a Noruega 
La plaça és de perruqueria i barberia per  a homes, en un saló anomenat Barbershop Hau 
situat a  Haugesund, Noruega. Els requisits per optar per la feina, són que els candidats 
sàpiguen anglès, tenir formació i experiència en el camp de la perruqueria i estètica. Pot 
donar-te més punts saber llengua escandinava i tenir una actitud positiva a l’hora 
d’atendre a la clientela. Es treballarà 7,5 hores cada dia, 5 dies a la setmana amb un salari 
base de 28.000 Kr que són aproximadament 2.900€ 
 

Data límit: 31 de desembre 2017 
Més informació a: https://goo.gl/GQCqab  
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 Xerrada de treball a Europa a través de la xarxa EURES. 
La Xarxa Eures és el portal europeu per a la mobilitat professional formada per serveis 
públics d’ocupació, un projecte del qual participen 28 membres de la Unió Europea, a més 
de Noruega, Liechtenstein, Islàndia i Suïssa.  
 

L’espai està ideat per oferir recursos per trobar feina, informació sobre la realitat laboral 
als diferents països, les ajudes econòmiques que pots sol·licitar per viatjar-hi si has de fer 
entrevistes laborals, o traslladar-te a un altre país...  
 

Dins del cicle de xerrades de la campanya “BCN al món” de l’Ajuntament de Barcelona, el 
divendres dia 17 de novembre d’11 a 12.30h es realitzarà una xerrada que us aproparà a 
aquest recurs i podreu trobar tota la informació que necessiteu per fer realitat el vostre 
projecte professional a l’estranger.  
 

Si vols inscriure’t a la xerrada: bit.ly/inscripcioBCNalMON  
Més informació de BCN al món: https://goo.gl/zdeRPx  
Més informació sobre la xerrada: https://goo.gl/dqFp34 
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 El Maresme es mou! 

 

Vilassar de Mar amb la Plataforma Zero. Mobilitat 

Internacional i art.  

La Plataforma Zero és una iniciativa municipal del departament de Joventut de Vilassar de 
Mar per a la promoció de joves artistes, on se’ls dóna espai per a què puguin mostrar-se 
en diferents disciplines: art, música, teatre, fotografia... 
 
Aquests any, el Servei de Mobilitat Internacional ha creat una fitxa temàtica que estarà 
només disponible durant l’esdeveniment, és a dir entre el 17 de novembre i el 3 de 
desembre, sobre recursos i projectes d’art a l’estranger. Podreu trobar-la al llibret de la 
programació o sol·licitar-la a través del Servei directament.  
 

Formació a ajuntaments i entitats sobre intercanvis 

juvenils.  

El passat divendres 3 d’octubre vàrem realitzar una 
formació per a professionals dels ajuntaments sobre 
Intercanvis Juvenils.  
 
Aquest cop va ser una mica diferent. Tots els 
ajuntaments participants ja s’estan plantejant o fent 
una aposta clara per la dinamització dels intercanvis, 
que poden ser un recurs genial per fer més accessible 
la mobilitat internacional a tots els i les joves.  
 
La Marta Piszczek, l’experta de Nexes en intercanvis 
juvenils, a través d’un cronograma dinàmic va 
traslladar-nos a la realitat dels intercanvis i al procés 
d’elaboració.  
 
Esperem que tota aquesta feina i formació acabi 
enviant i acollint a molts joves i generant molt 
d’aprenentatge cultural aquí, al Maresme. 
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Whiteshoes 

 
Treballar a Anglaterra 

 
Treballar a Anglaterra pot ser més fàcil 

que en el nostre país. Aquí on estic vivint, 

hi ha gent que té vàries feines al dia, una 

de matí i una de tarda. Es té un número 

(anomenat NIN) semblant al de la 

Seguretat Social que et tramiten al 

“JobCenter”, que ve a ser una Oficina de 

treball demanant cita prèvia.  

He arribat a tenir tres feines alhora. Sí, és 

possible. Ser au-pair a vegades pel sou o 

bé pel temps lliure no et dóna per més, 

però depèn del teu horari tens prou disponibilitat com per treballar de cambrera i 

professora particular d'idiomes.  

Tot compta per hores, i la veritat és que si la jornada és nocturna de vegades es cobra 

millor. La cosa més fàcil és tenir un contracte per hores, i al mateix temps cotitzes com si 

fos un contracte normal.  

Per obtenir el NIN, només et caldrà tenir un lloc de "residència" a Anglaterra i aportar les 

teves dades personals per donar al centre de treball. En pocs dies rebràs el teu número a 

casa, tot i que al principi serà provisional perquè el puguis donar a l’empresa i 

mentrestant treballar. Pots cobrar per transferència bancària al teu propi compte o bé 

“cash”, és a dir efectiu. Les dues coses són legals ja que com deia, aquí els contractes 

funcionen de manera diferent tot i que també et pots trobar amb gent que tingui un 

contracte a temps complet. Qui sap, pots ser tu!? 

Elna Albós 
https://elnaalbos.wixsite.com/aupairukws 

 

 

 

 

 



 

15 
 

Novembre 2017 

 Maresmecs/ques al món 
 

Coneixem una mica millor a la nostra bloguera, L’Elna. 
Una jove de Sant Iscle de Vallalta que va marxar a fer d’Au-pair a Anglaterra.  

Vaig arribar a Anglaterra un divendres 
2 de setembre del 2016. Fa més d’un 
any vaig decidir marxar a l’estranger 
per canviar d’aires. També volia 
perfeccionar aquell anglès bàsic que 
t’ensenyen a l’escola però et falten 
hores per practicar-lo. Després de 
viure en un poble petit com el que he 
estat vivint, volia anar a un poble petit 
per notar menys la diferència, així que 
Tarvin ha sigut on he passat aquest 
temps i passaré el temps que queda a 
Anglaterra.  
 
Després de mirar varies opcions sobre què anar a fer i a on, descartant anar a treballar 
per una empresa i compartir pis, i optant per anar a cuidar nens i viure a la mateixa casa 
que ells. D’això últim se’n diu ser Au-pair.  
 
Viuria amb una família i practicaria l’anglès al màxim de temps possible. Cuidaria els seus 
fills, i això em serviria per tenir un petit sou i al mateix temps poder veure aquest país que 
em va enamorar des de el primer minut en què vaig trepitjar-lo.  
 
Amb les meves hores lliures, he estat treballant a un restaurant als migdies, i donant 
classes de castellà entre setmana i cap de setmana. Aquí, si tens el què equival al número 
de la Seguretat Social, és fàcil que et contractin per hores.  
 

Abans de venir cap a 
Anglaterra, vaig 
posar-me en 
contacte amb una 
agència d’au-pairs 
que em va ajudar a 
trobar una família i 
que m’assegurés que 
res sortiria 
malament. Amb el 
meu passaport i DNI 
en vaig tenir prou.  
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 M’han passat moltes coses des de que sóc aquí, he conegut a molta gent, he vist el què 
he pogut, tot i que encara em queda una bona part per conèixer. No he tingut masses 
dificultats, de fet l’única ha estat que al principi de vegades pot costar entendre quan algú 
et parla, i necessites que t’ho repeteixin. Alguns s’ho prenen bé i altres et diuen que si 
però com que els molestes. D’aquests últims, potser me n’he trobat dos o tres, i un d’ells 
és el meu veí.  
 
La veritat és que avui en dia les xarxes socials són molt útils per tot, però sobretot quan et 
pots sentir solt a fora, sense conèixer a ningú. Hi ha molts grups al FACEBOOK per 
exemple i sempre tenen plans a fer, i ganes de reunir-se amb altres catalans i oblidar 
l’anglès per un moment. L’oficina postal també ajuda, la tradició d’enviar cartes per dir 
FELICITATS a la família i amics, l’he seguit aquí. Tots aquests detalls, et fan sentir més a 
prop dels de casa. 
 
Quan vaig decidir marxar a l’estranger, portava mesos pensant-hi. No acabava de donar el 
pas, fins que en un determinat punt vaig sentir la necessitat. El meu contracte de feina 
s’acabava i no tenia res. Vaig arribar a casa i li vaig dir als meus pares: Ara sí que és l’hora. 
I tres mesos després ja tenia els vols per marxar. Només s’ha de trobar el moment, sense 
pressió i sobretot fer-ho perquè TU ho vols.  
 
Recomano invertir el temps lliure fent turisme, i fent moltes, moltes fotografies. Jo tinc un 
àlbum amb tot allò que he visitat, i ple de coses que em fan recordar moments 
importants que he viscut a l’estranger.  
 
La falta de feina, les ganes de canviar d’aires i perfeccionar l’anglès van ser les principals 
causes per marxar. Després una vegada aquí, te n’adones que realment en n’hi ha 
d’altres. L’experiència de viure de manera mig independent com és el meu cas, espavilar-
te una mica sense ningú que et faci les coses. Les ganes de seguir explorant un país i 
sobretot, una que destaco és conèixer-se un mateix.  
 
Aquesta última raó és la que més 
recalco i recomano. Un no sap 
realment qui és fins que es troba 
sol, sense que ningú li faci veure 
que s’equivoca o fa alguna cosa bé. 
Tens temps per pensar, per decidir 
quin serà el següent pas.  
 
La meva experiència fins al dia 
d’avui és molt enriquidora, he 
après a conviure amb gent que no 
coneixia. A confiar en la que és la 
meva segona família des del minut 
0 que em van oferir estar a casa 
seva, i la confiança que han posat 
en mi per cuidar els seus fills.  
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 Hi destaco la diversitat de gent que he conegut i totes les coses que m’han pogut aportar 
fins ara. Conèixer diferents punts de vista, diverses maneres de ser i sobretot compartir la 
teva experiència amb qui està vivint una situació igual o similar. 
 
La família, els amics i les meves coses de casa. La meva antiga rutina, trucar als amics i 
quedar. Això al principi pot costar, una vegada aquí t’acostumes a veure-l’s cada quatre 
mesos. Quan els veus és com si fes anys i s’aprofita més el temps al tenir-ne poc per estar 
junts.  
 
Una de les coses que m’ha agradat més és poder compartir els meus dies lliures aquí fora, 
amb la gent que m’estimo. Amb part de la família visitant el meu poble i el poble veí, 
Chester. I amb els meus amics visitant Londres.  
 
Trobes a faltar els plats típics del teu país, però tinc la sort que a Liverpool i a Manchester 
hi ha una botiga on em venen fuet i altres coses de la meva terra. I a l’anar a casa a passar 
uns dies, m’esperen carmanyoles de menjar de la mare.  
 
Recomano al cent per cent marxar a l’estranger. Aquesta experiència no és pot descanviar 
per cap altra. La gran experiència que estic vivint, es basa en cada petit segon anglès que 
he disfrutat en aquest país. 
 
Gràcies Anglaterra, 
 

 
 
 

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. 
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 Notícies 
Arriba el TLN Mobilicat! 
Com ja us vàrem comentar en el butlletí passat, el TLN Mobilicat és un programa 
subvencionat per la Generalitat, per realitzar una estada de pràctiques formatives a 
l’estranger en algun país membre de la Unió Europea durant un període de 2 a 5 mesos.  
 
Inclou: 

- Curs d’idiomes d’una durada mínima de 80 hores i màxima de 120, amb certificat. 
- Preparació intercultural. 
- Orientació professional. 
- Costos del transport al país de destí. 
- Allotjament. 
- Manutenció. 
- Assegurança mèdica i de viatge. 
- Certificat de pràctiques 

 
El dia 29 de novembre a Mataró, farem una xerrada amb quatre entitats que ofereixen 
places de pràctiques a través d’aquest programa. 
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 Per inscriure-us haureu d’omplir aquest formulari: 
https://goo.gl/forms/feOpDN17D4xMdVZx1 o enviar un correu a 
mobilitatjove@ccmaresme.cat  
 
Recordeu que les condicions per accedir-hi són aquestes: 

- Tenir entre 18 i 30 anys. 
- Estar inscrites com a demandants d’ocupació al SOC. 
- Estar inscrites i en situació de beneficiari al Registre del Servei Nacional de 

Garantia Juvenil en data immediatament anterior a l’inici de l’actuació.  
- Tenir estudis d’especialització de grau mitjà o superior 
- Tenir experiència laboral inferior a tres mesos en l’àmbit dels estudis.  

 
 

Participa al concurs “Jo al Món” explicant la teva 

experiència de mobilitat internacional”.  

 

 
 
Si tens entre 18 i 35 anys i has marxat a estudiar, treballar, fer un voluntariat o unes 
pràctiques a l’estranger durant 3 mesos o més, pots participar al concurs “Jo al Món” que 
organitza l’Ajuntament de Barcelona. Has d’explicar  l’impacte que ha tingut l’estada en la 
teva vida personal, social i professional i quina continuïtat t’agradaria donar-li.  Les tres 
experiències guanyadores seran premiades amb una càmera esportiva, un passi InterRail 
de 10 dies i l’abonament de la taxa per presentar-se a una prova oficial d’anglès al British 
Council de Barcelona. Aquí trobaràs les bases del concurs: https://goo.gl/m1bofy.  
 
Per a participar-hi només has d’enviar un vídeo o bé un escrit acompanyat d’una imatge i 
omplir el formulari d’inscripció que trobaràs a https://goo.gl/352Uog. La data límit per a 
inscriure’s és el 15 de novembre de 2017.  
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El lliurament de premis tindrà lloc el 23 de novembre durant la trobada “Voluntariat al 
Món”, al Casal de Joves de les Corts (18h).  
http://joves.bcn.cat/bcnalmon/cat/joalmon.php 
 
 

Participa a l’Esdeveniment Europeu de la Joventut 2018 al 

Parlament Europeu. 

 

 
 
Durant els dies 1 i 2 de juny del 2018 el Parlament Europeu (amb seu a Estrasburg) 
acollirà l’Esdeveniment Europeu de la Joventut (European Youth Event, EYE). Hi podran 
participar fins a 8.000 joves d’entre 16 i 30 anys procedents de tots els estats membres de 
la Unió Europea que s’hagin inscrit en grups de 10, o més, a través de l’enllaç 
http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/take-part!.html.  
Durant tot el cap de setmana, els participants tindran l’oportunitat de debatre amb els 
eurodiputats  i eurodiputades i altres responsables polítics sobre el seu punt de vista. Les 
propostes que es derivin de la trobada es recolliran en un informe que posteriorment es 
repartirà entre els eurodiputats al juliol i seran debatudes durant la tardor del 2018. La 
participació a l’esdeveniment és gratuït però les despeses de manutenció, allotjament i 
transport hauran d’anar a càrrec dels participants.  
 
Data límit: 31 de desembre del 2017  
Més informació a: https://goo.gl/4ybRbc  
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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 Barcelos, Portugal. 

El projecte de voluntariat “Interculturalitat en Acció” té com a entitat d’acollida la 
“Intercultural Association For All” (IAFA). La IAFA és una associació sense ànim de lucre, 
que té per objectiu principal promoure projectes que fomentin la igualtat d’oportunitats, 
la justícia social i el creixement econòmic. Està formada majoritàriament per joves i 
treballa amb socis nacionals i  internacionals, de caràcter públic i privat. 

El/la voluntari/a s’incorporarà a l’equip de l’entitat, col·laborant en l’organització 
d’activitats culturals i esportives amb persones en risc d’exclusió social, ja sigui per 
qüestions físiques, econòmiques o socials, tal com persones en situació d’atur de llarga 
durada. També desenvoluparà iniciatives de promoció del voluntariat a través del blog, 
xerrades i xarxes socials.   

El projecte té una durada de 6 mesos (febrer-juliol 2018) i les despeses d’allotjament i 
manutenció estan cobertes pel programa Erasmus + de la Comissió Europea, així com 
l’assegurança mèdica i el transport. 

Més informació a: http://www.cocat.org/ofertes-projectes-sve/  
 

Oferta de SVE a República Txeca. 

L’organització  STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU IVANČICE cerca una persona voluntària per a 
12 mesos (gener-desembre 2018) que es consideri oberta, comunicativa, activa, i amb 
motivació de treballar amb nens i joves. Aquesta persona ha de ser capaç de treballar de 
manera autònoma, com també en equip, tenint ganes de compartir coneixements i 
d’integrar-se en la vida de la comunitat local.  

L’organització SVC Ivančice té com a objectius crear un espai de cooperació que aporti un 
impacte positiu en la vida dels joves, fomentar la mobilitat Europea, reforçar la 
participació ciutadana i donar suport a la transició cap a la vida adulta, així com oferir una 
dimensió intercultural a la comunitat. Les tasques del voluntari/a consistiran en activitats 
pedagògiques dins de l’organització, la participació en esdeveniments públics ocasionals, 
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 proposar mensualment activitats pel centre obert, i desenvolupar un projecte propi. Les 
activitats es duran a terme a les comarques d’Ivančicko, Krumlovsko i Kahan.  

 
Les despeses d’allotjament i manutenció estan cobertes pel programa Erasmus + de la 
Comissió Europea, així com l’assegurança mèdica i el transport. 
 
Més informació a: https://goo.gl/q6TRN6  

Voluntariats  
 

Viatges solidaris durant les vacances de Nadal. 

 
L’associació Viento Norte-Sur, amb seu a 
Múrcia, organitza per les vacances de 
Nadal diferents viatges solidaris i 
convivències en els quals hi poden 
participar persones de tot l’estat 
espanyol. El període d’inscripcions es va 
iniciar el 4 d’octubre i romandrà obert 
fins a esgotar les places.  

Aquests viatges formen part del projecte de turisme solidari de l’associació i estan 
pensats per a ser un model d’estada sostenible, on es donen espais de trobada entre els 
viatgers i comunitats locals. No requereixen tenir cap perfil específic i no es realitza cap 
procés de selecció. Estan organitzats per persones de l’associació en col·laboració amb 
persones locals de la zona que es visita.  
Les propostes que ofereixen per aquest hivern són les següents: 

- Marroc. XI Viatge solidari al desert marroquí. Del 26 de desembre de 2017 al 2 de 
gener de 2018. 

- Marroc. VII Atlas Trekking Solidari. Del 26 de desembre de 2017 al 2 de gener de 
2018. 

- Marroc: II 10K Desert San Silvestre. Del 26 de desembre de 2017 al 2 de gener de 
2018. 

- Convivència comunitat senegalesa (Gandiol). Del 26 de desembre de 2017 al 5 de 
gener de 2018. 

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

Camp de treball artístic a Togo. 
Els camps de treball o de voluntariat proposen una experiència en la què els voluntaris es 
responsabilitzen de realitzar una tasca de suport en l’àmbit social, mediambiental, 
cultural, educatiu, ... S’organitzen grups de joves de diferents procedències per afavorir 
l’intercanvi cultural. L’idioma que es fa servir sol ser l’anglès, però també es pot 
necessitar conèixer la llengua del país on es fa. Duren un parell de setmanes. L’edat 
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 mínima per participar-hi sol ser 18 anys (16 en alguns casos) però quan es tracta de països 
del Sud global normalment són 20 o 21. 
 
En aquest cas, Christophe Decor Art és l’associació local que organitza aquest camp. El 
seu objectiu és la iniciació i el reforç de les capacitats dels voluntaris que desitgen formar-
se en l'àmbit de l'art. Treballaran amb un grup d'instructors, artistes i altres voluntaris 
locals durant les diferents activitats previstes. Al finalitzar el camp de treball, els 
productes artístics realitzats s’exhibiran i es posaran a la venta. Els fons recaptats serviran 
per donar suport per a projectes socials del Grup FAGAD, projectes mediambientals i 
també per a la neteja de la zona.  
 
Més informació a: https://goo.gl/wmT1Qb  

 

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 a Sardenya “Supportive Inclusive Paths for 

Marginalized Youth” 
 

Del 12 al 19 de febrer de 2018 es realitzarà a Sant’Antiocco, Sardenya un curs de formació 

sobre aprenentatge intercultural, on participaran 21 treballadors juvenils de 7 països 

(Itàlia, Lituània, Espanya, Polònia, Eslovàquia, Hongria i Grècia). 

 

El curs dóna eines per motivar als joves per descobrir i aprendre a apreciar la diversitat 

cultural i saber com n’és d’important el diàleg intercultural per a la supervivència 

d’Europa com a territori multicultural, on la diversitat es compta com un factor central. 

L’educació intercultural és un dels instruments al nostre abast per combatre el racisme, la 

xenofòbia i tota mena de discriminació i ens pot ajudar a trencar estereotips i prejudicis. 

 

Data límit: 26 de novembre del 2016 

Més informació a: https://goo.gl/q2LJJ2  
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 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, 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) són 
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/jr6sFA  
 

 

Beques  
 

Beques iEduex per a cursar un any escolar a EEUU 

 

 
 
iEduex és una agència especialitzada en Educació Internacional que ofereix un servei 
complet de disseny i gestió de programes escolars internacionals. El programa de beques 
iEduex USA 2018 és un programa d’ajuts destinats a joves estudiants d’entre 15 i 18 anys, 
que vulguin anar a estudiar un any als Estats Units per tal de millorar les seves habilitats 
en llengua anglesa i potenciar la seva capacitat d’adaptació i aprenentatge. Els joves 
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 cursaran un any en un institut públic i comptaran amb un visat d’estudiant. L’agència 
ofereix un total de 100 beques i per accedir-hi cal ser estudiant d’educació secundària 
sense haver finalitzat els estudis i haver obtingut almenys una nota mitjana  de 5,5 en el 
curs escolar anterior (2016/17).  
La dotació de les beques varia entre els 1.500 i els 3.000€ en funció de la nota mitjana de 
l’expedient acadèmic i inclou la matrícula, l’allotjament, els transfers des de l’aeroport i la 
convalidació del curs.  
 
Data límit: 15 de maig del 2018  
 
Més informació a: https://goo.gl/ohWh5U  
 

Beques per a estudiar màsters europeus Erasmus Mundus 
 
Erasmus Mundus és un programa de la Comissió Europea que té per objectiu contribuir a 
ampliar i millorar les perspectives professionals dels estudiants, reforçar la qualitat de 
l’ensenyament superior a nivell europeu i promoure la cooperació internacional entre les 
universitats de la Unió Europea i universitats de tercers països a través de la mobilitat. 
Aquest programa ofereix unes beques per a realitzar màsters i doctorats que 
s’imparteixen conjuntament entre dues o més universitats (de països pertanyents a la UE 
i fora d’aquesta) i que preveuen la mobilitat dels estudiants en com a mínim dues de les 
universitats participants. Els màsters consten de 2 cursos acadèmics i en finalitzar, s’obté  
una titulació conjunta Erasmus Mundus.  
 
Aquests màsters conjunts o dobles s’anomenen Erasmus Mundus Joint Master Degrees, i 
abracen moltes àrees i temàtiques diferents (enginyeria, comunicació, humanitats, 
turisme…). En aquest enllaç podeu consultar tota la llista dels més de 100 que s’oferiran 
el proper curs acadèmic (2018/19): 
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/scholarships-catalogue_en  
 
Cada sol·licitant pot inscriure’s a un màxim de 3 màsters conjunts i ho ha de fer a través 
de la web del consorci d’universitats que imparteix el màster en el qual estigui 
interessat/a (hi podeu accedir a través de l’enllaç anterior).  
 
Beques: El període per a demanar les beques per als màsters Erasmus Mundus varia 
segons cada màster, així que cal estar atents a la convocatòria de cada un a través de la 
seva pàgina web. La majoria d’aquests ha obert el període de sol·licituds el passat mes 
d’octubre i el tancarà al gener de 2018. Les beques cobreixen el cost de la matrícula i 
transport i una quantitat mensual per a la manutenció.  
 
També hi ha l’opció de cursar un màster Erasmus Mundus sense beca. El cost de la 
matrícula el podeu trobar a la mateixa pàgina web. 
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 Pràctiques Laborals 
 

L’Associació Mundus busca 25 joves pel TLN Mobilicat  
Qui ho organitza? Asociación Mundus té l'objectiu 
gestionar projectes de formació i mobilitat 
internacional –pràctiques, voluntariats, intercanvis 
i cursos– per a joves i professionals, fomentant 
l'educació en els valors, l'aprenentatge intercultural 
i el voluntariat des de l'educació no formal. El 
projecte està finançat pel Fons Social Europeu a 
través del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC). 

Estan buscant a 25 joves de Catalunya que vulguin fer pràctiques professionals, aprendre 
idiomes, conèixer Europa i donar un impuls a la seva carrera. La beca inclou: 

• Classes d'idiomes (segons país de destí) i tallers de preparació. De desembre 2017 
a març 2018. 

• Pràctiques professional en el sector de la seva elecció, allotjament, viatge d'anada 
i tornada, activitats culturals i una beca de manutenció de 500-600€/mes. De març 
a juliol 2018. 

• Seguiment i tutorització personalitzada durant tot el projecte. 
 
Més informació a: https://goo.gl/fyssN1  

 

Ofertes de feina 
 

Es cerquen dues persones per treballar en una perruqueria 

a Noruega 
La plaça és de perruqueria i barberia per  a homes, en un saló anomenat Barbershop Hau 
situat a  Haugesund, Noruega. Els requisits per optar per la feina, són que els candidats 
sàpiguen anglès, tenir formació i experiència en el camp de la perruqueria i estètica. Pot 
donar-te més punts saber llengua escandinava i tenir una actitud positiva a l’hora 
d’atendre a la clientela. Es treballarà 7,5 hores cada dia, 5 dies a la setmana amb un salari 
base de 28.000 Kr que són aproximadament 2.900€ 
 

Data límit: 31 de desembre 2017 
Més informació a: https://goo.gl/GQCqab  
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 Xerrada de treball a Europa a través de la xarxa EURES. 
La Xarxa Eures és el portal europeu per a la mobilitat professional formada per serveis 
públics d’ocupació, un projecte del qual participen 28 membres de la Unió Europea, a més 
de Noruega, Liechtenstein, Islàndia i Suïssa.  
 

L’espai està ideat per oferir recursos per trobar feina, informació sobre la realitat laboral 
als diferents països, les ajudes econòmiques que pots sol·licitar per viatjar-hi si has de fer 
entrevistes laborals, o traslladar-te a un altre país...  
 

Dins del cicle de xerrades de la campanya “BCN al món” de l’Ajuntament de Barcelona, el 
divendres dia 17 de novembre d’11 a 12.30h es realitzarà una xerrada que us aproparà a 
aquest recurs i podreu trobar tota la informació que necessiteu per fer realitat el vostre 
projecte professional a l’estranger.  
 

Si vols inscriure’t a la xerrada: bit.ly/inscripcioBCNalMON  
Més informació de BCN al món: https://goo.gl/zdeRPx  
Més informació sobre la xerrada: https://goo.gl/dqFp34 
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 El Maresme es mou! 

 

Vilassar de Mar amb la Plataforma Zero. Mobilitat 

Internacional i art.  

La Plataforma Zero és una iniciativa municipal del departament de Joventut de Vilassar de 
Mar per a la promoció de joves artistes, on se’ls dóna espai per a què puguin mostrar-se 
en diferents disciplines: art, música, teatre, fotografia... 
 
Aquests any, el Servei de Mobilitat Internacional ha creat una fitxa temàtica que estarà 
només disponible durant l’esdeveniment, és a dir entre el 17 de novembre i el 3 de 
desembre, sobre recursos i projectes d’art a l’estranger. Podreu trobar-la al llibret de la 
programació o sol·licitar-la a través del Servei directament.  
 

Formació a ajuntaments i entitats sobre intercanvis 

juvenils.  

El passat divendres 3 d’octubre vàrem realitzar una 
formació per a professionals dels ajuntaments sobre 
Intercanvis Juvenils.  
 
Aquest cop va ser una mica diferent. Tots els 
ajuntaments participants ja s’estan plantejant o fent 
una aposta clara per la dinamització dels intercanvis, 
que poden ser un recurs genial per fer més accessible 
la mobilitat internacional a tots els i les joves.  
 
La Marta Piszczek, l’experta de Nexes en intercanvis 
juvenils, a través d’un cronograma dinàmic va 
traslladar-nos a la realitat dels intercanvis i al procés 
d’elaboració.  
 
Esperem que tota aquesta feina i formació acabi 
enviant i acollint a molts joves i generant molt 
d’aprenentatge cultural aquí, al Maresme. 
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Whiteshoes 

 
Treballar a Anglaterra 

 
Treballar a Anglaterra pot ser més fàcil 

que en el nostre país. Aquí on estic vivint, 

hi ha gent que té vàries feines al dia, una 

de matí i una de tarda. Es té un número 

(anomenat NIN) semblant al de la 

Seguretat Social que et tramiten al 

“JobCenter”, que ve a ser una Oficina de 

treball demanant cita prèvia.  

He arribat a tenir tres feines alhora. Sí, és 

possible. Ser au-pair a vegades pel sou o 

bé pel temps lliure no et dóna per més, 

però depèn del teu horari tens prou disponibilitat com per treballar de cambrera i 

professora particular d'idiomes.  

Tot compta per hores, i la veritat és que si la jornada és nocturna de vegades es cobra 

millor. La cosa més fàcil és tenir un contracte per hores, i al mateix temps cotitzes com si 

fos un contracte normal.  

Per obtenir el NIN, només et caldrà tenir un lloc de "residència" a Anglaterra i aportar les 

teves dades personals per donar al centre de treball. En pocs dies rebràs el teu número a 

casa, tot i que al principi serà provisional perquè el puguis donar a l’empresa i 

mentrestant treballar. Pots cobrar per transferència bancària al teu propi compte o bé 

“cash”, és a dir efectiu. Les dues coses són legals ja que com deia, aquí els contractes 

funcionen de manera diferent tot i que també et pots trobar amb gent que tingui un 

contracte a temps complet. Qui sap, pots ser tu!? 

Elna Albós 
https://elnaalbos.wixsite.com/aupairukws 
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 Maresmecs/ques al món 
 

Coneixem una mica millor a la nostra bloguera, L’Elna. 
Una jove de Sant Iscle de Vallalta que va marxar a fer d’Au-pair a Anglaterra.  

Vaig arribar a Anglaterra un divendres 
2 de setembre del 2016. Fa més d’un 
any vaig decidir marxar a l’estranger 
per canviar d’aires. També volia 
perfeccionar aquell anglès bàsic que 
t’ensenyen a l’escola però et falten 
hores per practicar-lo. Després de 
viure en un poble petit com el que he 
estat vivint, volia anar a un poble petit 
per notar menys la diferència, així que 
Tarvin ha sigut on he passat aquest 
temps i passaré el temps que queda a 
Anglaterra.  
 
Després de mirar varies opcions sobre què anar a fer i a on, descartant anar a treballar 
per una empresa i compartir pis, i optant per anar a cuidar nens i viure a la mateixa casa 
que ells. D’això últim se’n diu ser Au-pair.  
 
Viuria amb una família i practicaria l’anglès al màxim de temps possible. Cuidaria els seus 
fills, i això em serviria per tenir un petit sou i al mateix temps poder veure aquest país que 
em va enamorar des de el primer minut en què vaig trepitjar-lo.  
 
Amb les meves hores lliures, he estat treballant a un restaurant als migdies, i donant 
classes de castellà entre setmana i cap de setmana. Aquí, si tens el què equival al número 
de la Seguretat Social, és fàcil que et contractin per hores.  
 

Abans de venir cap a 
Anglaterra, vaig 
posar-me en 
contacte amb una 
agència d’au-pairs 
que em va ajudar a 
trobar una família i 
que m’assegurés que 
res sortiria 
malament. Amb el 
meu passaport i DNI 
en vaig tenir prou.  
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 M’han passat moltes coses des de que sóc aquí, he conegut a molta gent, he vist el què 
he pogut, tot i que encara em queda una bona part per conèixer. No he tingut masses 
dificultats, de fet l’única ha estat que al principi de vegades pot costar entendre quan algú 
et parla, i necessites que t’ho repeteixin. Alguns s’ho prenen bé i altres et diuen que si 
però com que els molestes. D’aquests últims, potser me n’he trobat dos o tres, i un d’ells 
és el meu veí.  
 
La veritat és que avui en dia les xarxes socials són molt útils per tot, però sobretot quan et 
pots sentir solt a fora, sense conèixer a ningú. Hi ha molts grups al FACEBOOK per 
exemple i sempre tenen plans a fer, i ganes de reunir-se amb altres catalans i oblidar 
l’anglès per un moment. L’oficina postal també ajuda, la tradició d’enviar cartes per dir 
FELICITATS a la família i amics, l’he seguit aquí. Tots aquests detalls, et fan sentir més a 
prop dels de casa. 
 
Quan vaig decidir marxar a l’estranger, portava mesos pensant-hi. No acabava de donar el 
pas, fins que en un determinat punt vaig sentir la necessitat. El meu contracte de feina 
s’acabava i no tenia res. Vaig arribar a casa i li vaig dir als meus pares: Ara sí que és l’hora. 
I tres mesos després ja tenia els vols per marxar. Només s’ha de trobar el moment, sense 
pressió i sobretot fer-ho perquè TU ho vols.  
 
Recomano invertir el temps lliure fent turisme, i fent moltes, moltes fotografies. Jo tinc un 
àlbum amb tot allò que he visitat, i ple de coses que em fan recordar moments 
importants que he viscut a l’estranger.  
 
La falta de feina, les ganes de canviar d’aires i perfeccionar l’anglès van ser les principals 
causes per marxar. Després una vegada aquí, te n’adones que realment en n’hi ha 
d’altres. L’experiència de viure de manera mig independent com és el meu cas, espavilar-
te una mica sense ningú que et faci les coses. Les ganes de seguir explorant un país i 
sobretot, una que destaco és conèixer-se un mateix.  
 
Aquesta última raó és la que més 
recalco i recomano. Un no sap 
realment qui és fins que es troba 
sol, sense que ningú li faci veure 
que s’equivoca o fa alguna cosa bé. 
Tens temps per pensar, per decidir 
quin serà el següent pas.  
 
La meva experiència fins al dia 
d’avui és molt enriquidora, he 
après a conviure amb gent que no 
coneixia. A confiar en la que és la 
meva segona família des del minut 
0 que em van oferir estar a casa 
seva, i la confiança que han posat 
en mi per cuidar els seus fills.  
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 Hi destaco la diversitat de gent que he conegut i totes les coses que m’han pogut aportar 
fins ara. Conèixer diferents punts de vista, diverses maneres de ser i sobretot compartir la 
teva experiència amb qui està vivint una situació igual o similar. 
 
La família, els amics i les meves coses de casa. La meva antiga rutina, trucar als amics i 
quedar. Això al principi pot costar, una vegada aquí t’acostumes a veure-l’s cada quatre 
mesos. Quan els veus és com si fes anys i s’aprofita més el temps al tenir-ne poc per estar 
junts.  
 
Una de les coses que m’ha agradat més és poder compartir els meus dies lliures aquí fora, 
amb la gent que m’estimo. Amb part de la família visitant el meu poble i el poble veí, 
Chester. I amb els meus amics visitant Londres.  
 
Trobes a faltar els plats típics del teu país, però tinc la sort que a Liverpool i a Manchester 
hi ha una botiga on em venen fuet i altres coses de la meva terra. I a l’anar a casa a passar 
uns dies, m’esperen carmanyoles de menjar de la mare.  
 
Recomano al cent per cent marxar a l’estranger. Aquesta experiència no és pot descanviar 
per cap altra. La gran experiència que estic vivint, es basa en cada petit segon anglès que 
he disfrutat en aquest país. 
 
Gràcies Anglaterra, 
 

 
 
 

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. 
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 Notícies 
Arriba el TLN Mobilicat! 
Com ja us vàrem comentar en el butlletí passat, el TLN Mobilicat és un programa 
subvencionat per la Generalitat, per realitzar una estada de pràctiques formatives a 
l’estranger en algun país membre de la Unió Europea durant un període de 2 a 5 mesos.  
 
Inclou: 

- Curs d’idiomes d’una durada mínima de 80 hores i màxima de 120, amb certificat. 
- Preparació intercultural. 
- Orientació professional. 
- Costos del transport al país de destí. 
- Allotjament. 
- Manutenció. 
- Assegurança mèdica i de viatge. 
- Certificat de pràctiques 

 
El dia 29 de novembre a Mataró, farem una xerrada amb quatre entitats que ofereixen 
places de pràctiques a través d’aquest programa. 
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 Per inscriure-us haureu d’omplir aquest formulari: 
https://goo.gl/forms/feOpDN17D4xMdVZx1 o enviar un correu a 
mobilitatjove@ccmaresme.cat  
 
Recordeu que les condicions per accedir-hi són aquestes: 

- Tenir entre 18 i 30 anys. 
- Estar inscrites com a demandants d’ocupació al SOC. 
- Estar inscrites i en situació de beneficiari al Registre del Servei Nacional de 

Garantia Juvenil en data immediatament anterior a l’inici de l’actuació.  
- Tenir estudis d’especialització de grau mitjà o superior 
- Tenir experiència laboral inferior a tres mesos en l’àmbit dels estudis.  

 
 

Participa al concurs “Jo al Món” explicant la teva 

experiència de mobilitat internacional”.  

 

 
 
Si tens entre 18 i 35 anys i has marxat a estudiar, treballar, fer un voluntariat o unes 
pràctiques a l’estranger durant 3 mesos o més, pots participar al concurs “Jo al Món” que 
organitza l’Ajuntament de Barcelona. Has d’explicar  l’impacte que ha tingut l’estada en la 
teva vida personal, social i professional i quina continuïtat t’agradaria donar-li.  Les tres 
experiències guanyadores seran premiades amb una càmera esportiva, un passi InterRail 
de 10 dies i l’abonament de la taxa per presentar-se a una prova oficial d’anglès al British 
Council de Barcelona. Aquí trobaràs les bases del concurs: https://goo.gl/m1bofy.  
 
Per a participar-hi només has d’enviar un vídeo o bé un escrit acompanyat d’una imatge i 
omplir el formulari d’inscripció que trobaràs a https://goo.gl/352Uog. La data límit per a 
inscriure’s és el 15 de novembre de 2017.  



 

5 
 

Novembre 2017 

  
El lliurament de premis tindrà lloc el 23 de novembre durant la trobada “Voluntariat al 
Món”, al Casal de Joves de les Corts (18h).  
http://joves.bcn.cat/bcnalmon/cat/joalmon.php 
 
 

Participa a l’Esdeveniment Europeu de la Joventut 2018 al 

Parlament Europeu. 

 

 
 
Durant els dies 1 i 2 de juny del 2018 el Parlament Europeu (amb seu a Estrasburg) 
acollirà l’Esdeveniment Europeu de la Joventut (European Youth Event, EYE). Hi podran 
participar fins a 8.000 joves d’entre 16 i 30 anys procedents de tots els estats membres de 
la Unió Europea que s’hagin inscrit en grups de 10, o més, a través de l’enllaç 
http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/take-part!.html.  
Durant tot el cap de setmana, els participants tindran l’oportunitat de debatre amb els 
eurodiputats  i eurodiputades i altres responsables polítics sobre el seu punt de vista. Les 
propostes que es derivin de la trobada es recolliran en un informe que posteriorment es 
repartirà entre els eurodiputats al juliol i seran debatudes durant la tardor del 2018. La 
participació a l’esdeveniment és gratuït però les despeses de manutenció, allotjament i 
transport hauran d’anar a càrrec dels participants.  
 
Data límit: 31 de desembre del 2017  
Més informació a: https://goo.gl/4ybRbc  
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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 Barcelos, Portugal. 

El projecte de voluntariat “Interculturalitat en Acció” té com a entitat d’acollida la 
“Intercultural Association For All” (IAFA). La IAFA és una associació sense ànim de lucre, 
que té per objectiu principal promoure projectes que fomentin la igualtat d’oportunitats, 
la justícia social i el creixement econòmic. Està formada majoritàriament per joves i 
treballa amb socis nacionals i  internacionals, de caràcter públic i privat. 

El/la voluntari/a s’incorporarà a l’equip de l’entitat, col·laborant en l’organització 
d’activitats culturals i esportives amb persones en risc d’exclusió social, ja sigui per 
qüestions físiques, econòmiques o socials, tal com persones en situació d’atur de llarga 
durada. També desenvoluparà iniciatives de promoció del voluntariat a través del blog, 
xerrades i xarxes socials.   

El projecte té una durada de 6 mesos (febrer-juliol 2018) i les despeses d’allotjament i 
manutenció estan cobertes pel programa Erasmus + de la Comissió Europea, així com 
l’assegurança mèdica i el transport. 

Més informació a: http://www.cocat.org/ofertes-projectes-sve/  
 

Oferta de SVE a República Txeca. 

L’organització  STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU IVANČICE cerca una persona voluntària per a 
12 mesos (gener-desembre 2018) que es consideri oberta, comunicativa, activa, i amb 
motivació de treballar amb nens i joves. Aquesta persona ha de ser capaç de treballar de 
manera autònoma, com també en equip, tenint ganes de compartir coneixements i 
d’integrar-se en la vida de la comunitat local.  

L’organització SVC Ivančice té com a objectius crear un espai de cooperació que aporti un 
impacte positiu en la vida dels joves, fomentar la mobilitat Europea, reforçar la 
participació ciutadana i donar suport a la transició cap a la vida adulta, així com oferir una 
dimensió intercultural a la comunitat. Les tasques del voluntari/a consistiran en activitats 
pedagògiques dins de l’organització, la participació en esdeveniments públics ocasionals, 
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 proposar mensualment activitats pel centre obert, i desenvolupar un projecte propi. Les 
activitats es duran a terme a les comarques d’Ivančicko, Krumlovsko i Kahan.  

 
Les despeses d’allotjament i manutenció estan cobertes pel programa Erasmus + de la 
Comissió Europea, així com l’assegurança mèdica i el transport. 
 
Més informació a: https://goo.gl/q6TRN6  

Voluntariats  
 

Viatges solidaris durant les vacances de Nadal. 

 
L’associació Viento Norte-Sur, amb seu a 
Múrcia, organitza per les vacances de 
Nadal diferents viatges solidaris i 
convivències en els quals hi poden 
participar persones de tot l’estat 
espanyol. El període d’inscripcions es va 
iniciar el 4 d’octubre i romandrà obert 
fins a esgotar les places.  

Aquests viatges formen part del projecte de turisme solidari de l’associació i estan 
pensats per a ser un model d’estada sostenible, on es donen espais de trobada entre els 
viatgers i comunitats locals. No requereixen tenir cap perfil específic i no es realitza cap 
procés de selecció. Estan organitzats per persones de l’associació en col·laboració amb 
persones locals de la zona que es visita.  
Les propostes que ofereixen per aquest hivern són les següents: 

- Marroc. XI Viatge solidari al desert marroquí. Del 26 de desembre de 2017 al 2 de 
gener de 2018. 

- Marroc. VII Atlas Trekking Solidari. Del 26 de desembre de 2017 al 2 de gener de 
2018. 

- Marroc: II 10K Desert San Silvestre. Del 26 de desembre de 2017 al 2 de gener de 
2018. 

- Convivència comunitat senegalesa (Gandiol). Del 26 de desembre de 2017 al 5 de 
gener de 2018. 

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

Camp de treball artístic a Togo. 
Els camps de treball o de voluntariat proposen una experiència en la què els voluntaris es 
responsabilitzen de realitzar una tasca de suport en l’àmbit social, mediambiental, 
cultural, educatiu, ... S’organitzen grups de joves de diferents procedències per afavorir 
l’intercanvi cultural. L’idioma que es fa servir sol ser l’anglès, però també es pot 
necessitar conèixer la llengua del país on es fa. Duren un parell de setmanes. L’edat 
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 mínima per participar-hi sol ser 18 anys (16 en alguns casos) però quan es tracta de països 
del Sud global normalment són 20 o 21. 
 
En aquest cas, Christophe Decor Art és l’associació local que organitza aquest camp. El 
seu objectiu és la iniciació i el reforç de les capacitats dels voluntaris que desitgen formar-
se en l'àmbit de l'art. Treballaran amb un grup d'instructors, artistes i altres voluntaris 
locals durant les diferents activitats previstes. Al finalitzar el camp de treball, els 
productes artístics realitzats s’exhibiran i es posaran a la venta. Els fons recaptats serviran 
per donar suport per a projectes socials del Grup FAGAD, projectes mediambientals i 
també per a la neteja de la zona.  
 
Més informació a: https://goo.gl/wmT1Qb  

 

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 a Sardenya “Supportive Inclusive Paths for 

Marginalized Youth” 
 

Del 12 al 19 de febrer de 2018 es realitzarà a Sant’Antiocco, Sardenya un curs de formació 

sobre aprenentatge intercultural, on participaran 21 treballadors juvenils de 7 països 

(Itàlia, Lituània, Espanya, Polònia, Eslovàquia, Hongria i Grècia). 

 

El curs dóna eines per motivar als joves per descobrir i aprendre a apreciar la diversitat 

cultural i saber com n’és d’important el diàleg intercultural per a la supervivència 

d’Europa com a territori multicultural, on la diversitat es compta com un factor central. 

L’educació intercultural és un dels instruments al nostre abast per combatre el racisme, la 

xenofòbia i tota mena de discriminació i ens pot ajudar a trencar estereotips i prejudicis. 

 

Data límit: 26 de novembre del 2016 

Més informació a: https://goo.gl/q2LJJ2  
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 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, 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) són 
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/jr6sFA  
 

 

Beques  
 

Beques iEduex per a cursar un any escolar a EEUU 

 

 
 
iEduex és una agència especialitzada en Educació Internacional que ofereix un servei 
complet de disseny i gestió de programes escolars internacionals. El programa de beques 
iEduex USA 2018 és un programa d’ajuts destinats a joves estudiants d’entre 15 i 18 anys, 
que vulguin anar a estudiar un any als Estats Units per tal de millorar les seves habilitats 
en llengua anglesa i potenciar la seva capacitat d’adaptació i aprenentatge. Els joves 
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 cursaran un any en un institut públic i comptaran amb un visat d’estudiant. L’agència 
ofereix un total de 100 beques i per accedir-hi cal ser estudiant d’educació secundària 
sense haver finalitzat els estudis i haver obtingut almenys una nota mitjana  de 5,5 en el 
curs escolar anterior (2016/17).  
La dotació de les beques varia entre els 1.500 i els 3.000€ en funció de la nota mitjana de 
l’expedient acadèmic i inclou la matrícula, l’allotjament, els transfers des de l’aeroport i la 
convalidació del curs.  
 
Data límit: 15 de maig del 2018  
 
Més informació a: https://goo.gl/ohWh5U  
 

Beques per a estudiar màsters europeus Erasmus Mundus 
 
Erasmus Mundus és un programa de la Comissió Europea que té per objectiu contribuir a 
ampliar i millorar les perspectives professionals dels estudiants, reforçar la qualitat de 
l’ensenyament superior a nivell europeu i promoure la cooperació internacional entre les 
universitats de la Unió Europea i universitats de tercers països a través de la mobilitat. 
Aquest programa ofereix unes beques per a realitzar màsters i doctorats que 
s’imparteixen conjuntament entre dues o més universitats (de països pertanyents a la UE 
i fora d’aquesta) i que preveuen la mobilitat dels estudiants en com a mínim dues de les 
universitats participants. Els màsters consten de 2 cursos acadèmics i en finalitzar, s’obté  
una titulació conjunta Erasmus Mundus.  
 
Aquests màsters conjunts o dobles s’anomenen Erasmus Mundus Joint Master Degrees, i 
abracen moltes àrees i temàtiques diferents (enginyeria, comunicació, humanitats, 
turisme…). En aquest enllaç podeu consultar tota la llista dels més de 100 que s’oferiran 
el proper curs acadèmic (2018/19): 
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/scholarships-catalogue_en  
 
Cada sol·licitant pot inscriure’s a un màxim de 3 màsters conjunts i ho ha de fer a través 
de la web del consorci d’universitats que imparteix el màster en el qual estigui 
interessat/a (hi podeu accedir a través de l’enllaç anterior).  
 
Beques: El període per a demanar les beques per als màsters Erasmus Mundus varia 
segons cada màster, així que cal estar atents a la convocatòria de cada un a través de la 
seva pàgina web. La majoria d’aquests ha obert el període de sol·licituds el passat mes 
d’octubre i el tancarà al gener de 2018. Les beques cobreixen el cost de la matrícula i 
transport i una quantitat mensual per a la manutenció.  
 
També hi ha l’opció de cursar un màster Erasmus Mundus sense beca. El cost de la 
matrícula el podeu trobar a la mateixa pàgina web. 
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 Pràctiques Laborals 
 

L’Associació Mundus busca 25 joves pel TLN Mobilicat  
Qui ho organitza? Asociación Mundus té l'objectiu 
gestionar projectes de formació i mobilitat 
internacional –pràctiques, voluntariats, intercanvis 
i cursos– per a joves i professionals, fomentant 
l'educació en els valors, l'aprenentatge intercultural 
i el voluntariat des de l'educació no formal. El 
projecte està finançat pel Fons Social Europeu a 
través del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC). 

Estan buscant a 25 joves de Catalunya que vulguin fer pràctiques professionals, aprendre 
idiomes, conèixer Europa i donar un impuls a la seva carrera. La beca inclou: 

• Classes d'idiomes (segons país de destí) i tallers de preparació. De desembre 2017 
a març 2018. 

• Pràctiques professional en el sector de la seva elecció, allotjament, viatge d'anada 
i tornada, activitats culturals i una beca de manutenció de 500-600€/mes. De març 
a juliol 2018. 

• Seguiment i tutorització personalitzada durant tot el projecte. 
 
Més informació a: https://goo.gl/fyssN1  

 

Ofertes de feina 
 

Es cerquen dues persones per treballar en una perruqueria 

a Noruega 
La plaça és de perruqueria i barberia per  a homes, en un saló anomenat Barbershop Hau 
situat a  Haugesund, Noruega. Els requisits per optar per la feina, són que els candidats 
sàpiguen anglès, tenir formació i experiència en el camp de la perruqueria i estètica. Pot 
donar-te més punts saber llengua escandinava i tenir una actitud positiva a l’hora 
d’atendre a la clientela. Es treballarà 7,5 hores cada dia, 5 dies a la setmana amb un salari 
base de 28.000 Kr que són aproximadament 2.900€ 
 

Data límit: 31 de desembre 2017 
Més informació a: https://goo.gl/GQCqab  
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 Xerrada de treball a Europa a través de la xarxa EURES. 
La Xarxa Eures és el portal europeu per a la mobilitat professional formada per serveis 
públics d’ocupació, un projecte del qual participen 28 membres de la Unió Europea, a més 
de Noruega, Liechtenstein, Islàndia i Suïssa.  
 

L’espai està ideat per oferir recursos per trobar feina, informació sobre la realitat laboral 
als diferents països, les ajudes econòmiques que pots sol·licitar per viatjar-hi si has de fer 
entrevistes laborals, o traslladar-te a un altre país...  
 

Dins del cicle de xerrades de la campanya “BCN al món” de l’Ajuntament de Barcelona, el 
divendres dia 17 de novembre d’11 a 12.30h es realitzarà una xerrada que us aproparà a 
aquest recurs i podreu trobar tota la informació que necessiteu per fer realitat el vostre 
projecte professional a l’estranger.  
 

Si vols inscriure’t a la xerrada: bit.ly/inscripcioBCNalMON  
Més informació de BCN al món: https://goo.gl/zdeRPx  
Més informació sobre la xerrada: https://goo.gl/dqFp34 
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 El Maresme es mou! 

 

Vilassar de Mar amb la Plataforma Zero. Mobilitat 

Internacional i art.  

La Plataforma Zero és una iniciativa municipal del departament de Joventut de Vilassar de 
Mar per a la promoció de joves artistes, on se’ls dóna espai per a què puguin mostrar-se 
en diferents disciplines: art, música, teatre, fotografia... 
 
Aquests any, el Servei de Mobilitat Internacional ha creat una fitxa temàtica que estarà 
només disponible durant l’esdeveniment, és a dir entre el 17 de novembre i el 3 de 
desembre, sobre recursos i projectes d’art a l’estranger. Podreu trobar-la al llibret de la 
programació o sol·licitar-la a través del Servei directament.  
 

Formació a ajuntaments i entitats sobre intercanvis 

juvenils.  

El passat divendres 3 d’octubre vàrem realitzar una 
formació per a professionals dels ajuntaments sobre 
Intercanvis Juvenils.  
 
Aquest cop va ser una mica diferent. Tots els 
ajuntaments participants ja s’estan plantejant o fent 
una aposta clara per la dinamització dels intercanvis, 
que poden ser un recurs genial per fer més accessible 
la mobilitat internacional a tots els i les joves.  
 
La Marta Piszczek, l’experta de Nexes en intercanvis 
juvenils, a través d’un cronograma dinàmic va 
traslladar-nos a la realitat dels intercanvis i al procés 
d’elaboració.  
 
Esperem que tota aquesta feina i formació acabi 
enviant i acollint a molts joves i generant molt 
d’aprenentatge cultural aquí, al Maresme. 
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Whiteshoes 

 
Treballar a Anglaterra 

 
Treballar a Anglaterra pot ser més fàcil 

que en el nostre país. Aquí on estic vivint, 

hi ha gent que té vàries feines al dia, una 

de matí i una de tarda. Es té un número 

(anomenat NIN) semblant al de la 

Seguretat Social que et tramiten al 

“JobCenter”, que ve a ser una Oficina de 

treball demanant cita prèvia.  

He arribat a tenir tres feines alhora. Sí, és 

possible. Ser au-pair a vegades pel sou o 

bé pel temps lliure no et dóna per més, 

però depèn del teu horari tens prou disponibilitat com per treballar de cambrera i 

professora particular d'idiomes.  

Tot compta per hores, i la veritat és que si la jornada és nocturna de vegades es cobra 

millor. La cosa més fàcil és tenir un contracte per hores, i al mateix temps cotitzes com si 

fos un contracte normal.  

Per obtenir el NIN, només et caldrà tenir un lloc de "residència" a Anglaterra i aportar les 

teves dades personals per donar al centre de treball. En pocs dies rebràs el teu número a 

casa, tot i que al principi serà provisional perquè el puguis donar a l’empresa i 

mentrestant treballar. Pots cobrar per transferència bancària al teu propi compte o bé 

“cash”, és a dir efectiu. Les dues coses són legals ja que com deia, aquí els contractes 

funcionen de manera diferent tot i que també et pots trobar amb gent que tingui un 

contracte a temps complet. Qui sap, pots ser tu!? 

Elna Albós 
https://elnaalbos.wixsite.com/aupairukws 
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 Maresmecs/ques al món 
 

Coneixem una mica millor a la nostra bloguera, L’Elna. 
Una jove de Sant Iscle de Vallalta que va marxar a fer d’Au-pair a Anglaterra.  

Vaig arribar a Anglaterra un divendres 
2 de setembre del 2016. Fa més d’un 
any vaig decidir marxar a l’estranger 
per canviar d’aires. També volia 
perfeccionar aquell anglès bàsic que 
t’ensenyen a l’escola però et falten 
hores per practicar-lo. Després de 
viure en un poble petit com el que he 
estat vivint, volia anar a un poble petit 
per notar menys la diferència, així que 
Tarvin ha sigut on he passat aquest 
temps i passaré el temps que queda a 
Anglaterra.  
 
Després de mirar varies opcions sobre què anar a fer i a on, descartant anar a treballar 
per una empresa i compartir pis, i optant per anar a cuidar nens i viure a la mateixa casa 
que ells. D’això últim se’n diu ser Au-pair.  
 
Viuria amb una família i practicaria l’anglès al màxim de temps possible. Cuidaria els seus 
fills, i això em serviria per tenir un petit sou i al mateix temps poder veure aquest país que 
em va enamorar des de el primer minut en què vaig trepitjar-lo.  
 
Amb les meves hores lliures, he estat treballant a un restaurant als migdies, i donant 
classes de castellà entre setmana i cap de setmana. Aquí, si tens el què equival al número 
de la Seguretat Social, és fàcil que et contractin per hores.  
 

Abans de venir cap a 
Anglaterra, vaig 
posar-me en 
contacte amb una 
agència d’au-pairs 
que em va ajudar a 
trobar una família i 
que m’assegurés que 
res sortiria 
malament. Amb el 
meu passaport i DNI 
en vaig tenir prou.  

 



 

16 
 

Novembre 2017 

 M’han passat moltes coses des de que sóc aquí, he conegut a molta gent, he vist el què 
he pogut, tot i que encara em queda una bona part per conèixer. No he tingut masses 
dificultats, de fet l’única ha estat que al principi de vegades pot costar entendre quan algú 
et parla, i necessites que t’ho repeteixin. Alguns s’ho prenen bé i altres et diuen que si 
però com que els molestes. D’aquests últims, potser me n’he trobat dos o tres, i un d’ells 
és el meu veí.  
 
La veritat és que avui en dia les xarxes socials són molt útils per tot, però sobretot quan et 
pots sentir solt a fora, sense conèixer a ningú. Hi ha molts grups al FACEBOOK per 
exemple i sempre tenen plans a fer, i ganes de reunir-se amb altres catalans i oblidar 
l’anglès per un moment. L’oficina postal també ajuda, la tradició d’enviar cartes per dir 
FELICITATS a la família i amics, l’he seguit aquí. Tots aquests detalls, et fan sentir més a 
prop dels de casa. 
 
Quan vaig decidir marxar a l’estranger, portava mesos pensant-hi. No acabava de donar el 
pas, fins que en un determinat punt vaig sentir la necessitat. El meu contracte de feina 
s’acabava i no tenia res. Vaig arribar a casa i li vaig dir als meus pares: Ara sí que és l’hora. 
I tres mesos després ja tenia els vols per marxar. Només s’ha de trobar el moment, sense 
pressió i sobretot fer-ho perquè TU ho vols.  
 
Recomano invertir el temps lliure fent turisme, i fent moltes, moltes fotografies. Jo tinc un 
àlbum amb tot allò que he visitat, i ple de coses que em fan recordar moments 
importants que he viscut a l’estranger.  
 
La falta de feina, les ganes de canviar d’aires i perfeccionar l’anglès van ser les principals 
causes per marxar. Després una vegada aquí, te n’adones que realment en n’hi ha 
d’altres. L’experiència de viure de manera mig independent com és el meu cas, espavilar-
te una mica sense ningú que et faci les coses. Les ganes de seguir explorant un país i 
sobretot, una que destaco és conèixer-se un mateix.  
 
Aquesta última raó és la que més 
recalco i recomano. Un no sap 
realment qui és fins que es troba 
sol, sense que ningú li faci veure 
que s’equivoca o fa alguna cosa bé. 
Tens temps per pensar, per decidir 
quin serà el següent pas.  
 
La meva experiència fins al dia 
d’avui és molt enriquidora, he 
après a conviure amb gent que no 
coneixia. A confiar en la que és la 
meva segona família des del minut 
0 que em van oferir estar a casa 
seva, i la confiança que han posat 
en mi per cuidar els seus fills.  
 



 

17 
 

Novembre 2017 

 Hi destaco la diversitat de gent que he conegut i totes les coses que m’han pogut aportar 
fins ara. Conèixer diferents punts de vista, diverses maneres de ser i sobretot compartir la 
teva experiència amb qui està vivint una situació igual o similar. 
 
La família, els amics i les meves coses de casa. La meva antiga rutina, trucar als amics i 
quedar. Això al principi pot costar, una vegada aquí t’acostumes a veure-l’s cada quatre 
mesos. Quan els veus és com si fes anys i s’aprofita més el temps al tenir-ne poc per estar 
junts.  
 
Una de les coses que m’ha agradat més és poder compartir els meus dies lliures aquí fora, 
amb la gent que m’estimo. Amb part de la família visitant el meu poble i el poble veí, 
Chester. I amb els meus amics visitant Londres.  
 
Trobes a faltar els plats típics del teu país, però tinc la sort que a Liverpool i a Manchester 
hi ha una botiga on em venen fuet i altres coses de la meva terra. I a l’anar a casa a passar 
uns dies, m’esperen carmanyoles de menjar de la mare.  
 
Recomano al cent per cent marxar a l’estranger. Aquesta experiència no és pot descanviar 
per cap altra. La gran experiència que estic vivint, es basa en cada petit segon anglès que 
he disfrutat en aquest país. 
 
Gràcies Anglaterra, 
 

 
 
 

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. 
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 Notícies 
Arriba el TLN Mobilicat! 
Com ja us vàrem comentar en el butlletí passat, el TLN Mobilicat és un programa 
subvencionat per la Generalitat, per realitzar una estada de pràctiques formatives a 
l’estranger en algun país membre de la Unió Europea durant un període de 2 a 5 mesos.  
 
Inclou: 

- Curs d’idiomes d’una durada mínima de 80 hores i màxima de 120, amb certificat. 
- Preparació intercultural. 
- Orientació professional. 
- Costos del transport al país de destí. 
- Allotjament. 
- Manutenció. 
- Assegurança mèdica i de viatge. 
- Certificat de pràctiques 

 
El dia 29 de novembre a Mataró, farem una xerrada amb quatre entitats que ofereixen 
places de pràctiques a través d’aquest programa. 
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 Per inscriure-us haureu d’omplir aquest formulari: 
https://goo.gl/forms/feOpDN17D4xMdVZx1 o enviar un correu a 
mobilitatjove@ccmaresme.cat  
 
Recordeu que les condicions per accedir-hi són aquestes: 

- Tenir entre 18 i 30 anys. 
- Estar inscrites com a demandants d’ocupació al SOC. 
- Estar inscrites i en situació de beneficiari al Registre del Servei Nacional de 

Garantia Juvenil en data immediatament anterior a l’inici de l’actuació.  
- Tenir estudis d’especialització de grau mitjà o superior 
- Tenir experiència laboral inferior a tres mesos en l’àmbit dels estudis.  

 
 

Participa al concurs “Jo al Món” explicant la teva 

experiència de mobilitat internacional”.  

 

 
 
Si tens entre 18 i 35 anys i has marxat a estudiar, treballar, fer un voluntariat o unes 
pràctiques a l’estranger durant 3 mesos o més, pots participar al concurs “Jo al Món” que 
organitza l’Ajuntament de Barcelona. Has d’explicar  l’impacte que ha tingut l’estada en la 
teva vida personal, social i professional i quina continuïtat t’agradaria donar-li.  Les tres 
experiències guanyadores seran premiades amb una càmera esportiva, un passi InterRail 
de 10 dies i l’abonament de la taxa per presentar-se a una prova oficial d’anglès al British 
Council de Barcelona. Aquí trobaràs les bases del concurs: https://goo.gl/m1bofy.  
 
Per a participar-hi només has d’enviar un vídeo o bé un escrit acompanyat d’una imatge i 
omplir el formulari d’inscripció que trobaràs a https://goo.gl/352Uog. La data límit per a 
inscriure’s és el 15 de novembre de 2017.  
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El lliurament de premis tindrà lloc el 23 de novembre durant la trobada “Voluntariat al 
Món”, al Casal de Joves de les Corts (18h).  
http://joves.bcn.cat/bcnalmon/cat/joalmon.php 
 
 

Participa a l’Esdeveniment Europeu de la Joventut 2018 al 

Parlament Europeu. 

 

 
 
Durant els dies 1 i 2 de juny del 2018 el Parlament Europeu (amb seu a Estrasburg) 
acollirà l’Esdeveniment Europeu de la Joventut (European Youth Event, EYE). Hi podran 
participar fins a 8.000 joves d’entre 16 i 30 anys procedents de tots els estats membres de 
la Unió Europea que s’hagin inscrit en grups de 10, o més, a través de l’enllaç 
http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/take-part!.html.  
Durant tot el cap de setmana, els participants tindran l’oportunitat de debatre amb els 
eurodiputats  i eurodiputades i altres responsables polítics sobre el seu punt de vista. Les 
propostes que es derivin de la trobada es recolliran en un informe que posteriorment es 
repartirà entre els eurodiputats al juliol i seran debatudes durant la tardor del 2018. La 
participació a l’esdeveniment és gratuït però les despeses de manutenció, allotjament i 
transport hauran d’anar a càrrec dels participants.  
 
Data límit: 31 de desembre del 2017  
Més informació a: https://goo.gl/4ybRbc  
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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 Barcelos, Portugal. 

El projecte de voluntariat “Interculturalitat en Acció” té com a entitat d’acollida la 
“Intercultural Association For All” (IAFA). La IAFA és una associació sense ànim de lucre, 
que té per objectiu principal promoure projectes que fomentin la igualtat d’oportunitats, 
la justícia social i el creixement econòmic. Està formada majoritàriament per joves i 
treballa amb socis nacionals i  internacionals, de caràcter públic i privat. 

El/la voluntari/a s’incorporarà a l’equip de l’entitat, col·laborant en l’organització 
d’activitats culturals i esportives amb persones en risc d’exclusió social, ja sigui per 
qüestions físiques, econòmiques o socials, tal com persones en situació d’atur de llarga 
durada. També desenvoluparà iniciatives de promoció del voluntariat a través del blog, 
xerrades i xarxes socials.   

El projecte té una durada de 6 mesos (febrer-juliol 2018) i les despeses d’allotjament i 
manutenció estan cobertes pel programa Erasmus + de la Comissió Europea, així com 
l’assegurança mèdica i el transport. 

Més informació a: http://www.cocat.org/ofertes-projectes-sve/  
 

Oferta de SVE a República Txeca. 

L’organització  STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU IVANČICE cerca una persona voluntària per a 
12 mesos (gener-desembre 2018) que es consideri oberta, comunicativa, activa, i amb 
motivació de treballar amb nens i joves. Aquesta persona ha de ser capaç de treballar de 
manera autònoma, com també en equip, tenint ganes de compartir coneixements i 
d’integrar-se en la vida de la comunitat local.  

L’organització SVC Ivančice té com a objectius crear un espai de cooperació que aporti un 
impacte positiu en la vida dels joves, fomentar la mobilitat Europea, reforçar la 
participació ciutadana i donar suport a la transició cap a la vida adulta, així com oferir una 
dimensió intercultural a la comunitat. Les tasques del voluntari/a consistiran en activitats 
pedagògiques dins de l’organització, la participació en esdeveniments públics ocasionals, 
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 proposar mensualment activitats pel centre obert, i desenvolupar un projecte propi. Les 
activitats es duran a terme a les comarques d’Ivančicko, Krumlovsko i Kahan.  

 
Les despeses d’allotjament i manutenció estan cobertes pel programa Erasmus + de la 
Comissió Europea, així com l’assegurança mèdica i el transport. 
 
Més informació a: https://goo.gl/q6TRN6  

Voluntariats  
 

Viatges solidaris durant les vacances de Nadal. 

 
L’associació Viento Norte-Sur, amb seu a 
Múrcia, organitza per les vacances de 
Nadal diferents viatges solidaris i 
convivències en els quals hi poden 
participar persones de tot l’estat 
espanyol. El període d’inscripcions es va 
iniciar el 4 d’octubre i romandrà obert 
fins a esgotar les places.  

Aquests viatges formen part del projecte de turisme solidari de l’associació i estan 
pensats per a ser un model d’estada sostenible, on es donen espais de trobada entre els 
viatgers i comunitats locals. No requereixen tenir cap perfil específic i no es realitza cap 
procés de selecció. Estan organitzats per persones de l’associació en col·laboració amb 
persones locals de la zona que es visita.  
Les propostes que ofereixen per aquest hivern són les següents: 

- Marroc. XI Viatge solidari al desert marroquí. Del 26 de desembre de 2017 al 2 de 
gener de 2018. 

- Marroc. VII Atlas Trekking Solidari. Del 26 de desembre de 2017 al 2 de gener de 
2018. 

- Marroc: II 10K Desert San Silvestre. Del 26 de desembre de 2017 al 2 de gener de 
2018. 

- Convivència comunitat senegalesa (Gandiol). Del 26 de desembre de 2017 al 5 de 
gener de 2018. 

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

Camp de treball artístic a Togo. 
Els camps de treball o de voluntariat proposen una experiència en la què els voluntaris es 
responsabilitzen de realitzar una tasca de suport en l’àmbit social, mediambiental, 
cultural, educatiu, ... S’organitzen grups de joves de diferents procedències per afavorir 
l’intercanvi cultural. L’idioma que es fa servir sol ser l’anglès, però també es pot 
necessitar conèixer la llengua del país on es fa. Duren un parell de setmanes. L’edat 
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 mínima per participar-hi sol ser 18 anys (16 en alguns casos) però quan es tracta de països 
del Sud global normalment són 20 o 21. 
 
En aquest cas, Christophe Decor Art és l’associació local que organitza aquest camp. El 
seu objectiu és la iniciació i el reforç de les capacitats dels voluntaris que desitgen formar-
se en l'àmbit de l'art. Treballaran amb un grup d'instructors, artistes i altres voluntaris 
locals durant les diferents activitats previstes. Al finalitzar el camp de treball, els 
productes artístics realitzats s’exhibiran i es posaran a la venta. Els fons recaptats serviran 
per donar suport per a projectes socials del Grup FAGAD, projectes mediambientals i 
també per a la neteja de la zona.  
 
Més informació a: https://goo.gl/wmT1Qb  

 

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 a Sardenya “Supportive Inclusive Paths for 

Marginalized Youth” 
 

Del 12 al 19 de febrer de 2018 es realitzarà a Sant’Antiocco, Sardenya un curs de formació 

sobre aprenentatge intercultural, on participaran 21 treballadors juvenils de 7 països 

(Itàlia, Lituània, Espanya, Polònia, Eslovàquia, Hongria i Grècia). 

 

El curs dóna eines per motivar als joves per descobrir i aprendre a apreciar la diversitat 

cultural i saber com n’és d’important el diàleg intercultural per a la supervivència 

d’Europa com a territori multicultural, on la diversitat es compta com un factor central. 

L’educació intercultural és un dels instruments al nostre abast per combatre el racisme, la 

xenofòbia i tota mena de discriminació i ens pot ajudar a trencar estereotips i prejudicis. 

 

Data límit: 26 de novembre del 2016 

Més informació a: https://goo.gl/q2LJJ2  
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 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, 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) són 
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/jr6sFA  
 

 

Beques  
 

Beques iEduex per a cursar un any escolar a EEUU 

 

 
 
iEduex és una agència especialitzada en Educació Internacional que ofereix un servei 
complet de disseny i gestió de programes escolars internacionals. El programa de beques 
iEduex USA 2018 és un programa d’ajuts destinats a joves estudiants d’entre 15 i 18 anys, 
que vulguin anar a estudiar un any als Estats Units per tal de millorar les seves habilitats 
en llengua anglesa i potenciar la seva capacitat d’adaptació i aprenentatge. Els joves 
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 cursaran un any en un institut públic i comptaran amb un visat d’estudiant. L’agència 
ofereix un total de 100 beques i per accedir-hi cal ser estudiant d’educació secundària 
sense haver finalitzat els estudis i haver obtingut almenys una nota mitjana  de 5,5 en el 
curs escolar anterior (2016/17).  
La dotació de les beques varia entre els 1.500 i els 3.000€ en funció de la nota mitjana de 
l’expedient acadèmic i inclou la matrícula, l’allotjament, els transfers des de l’aeroport i la 
convalidació del curs.  
 
Data límit: 15 de maig del 2018  
 
Més informació a: https://goo.gl/ohWh5U  
 

Beques per a estudiar màsters europeus Erasmus Mundus 
 
Erasmus Mundus és un programa de la Comissió Europea que té per objectiu contribuir a 
ampliar i millorar les perspectives professionals dels estudiants, reforçar la qualitat de 
l’ensenyament superior a nivell europeu i promoure la cooperació internacional entre les 
universitats de la Unió Europea i universitats de tercers països a través de la mobilitat. 
Aquest programa ofereix unes beques per a realitzar màsters i doctorats que 
s’imparteixen conjuntament entre dues o més universitats (de països pertanyents a la UE 
i fora d’aquesta) i que preveuen la mobilitat dels estudiants en com a mínim dues de les 
universitats participants. Els màsters consten de 2 cursos acadèmics i en finalitzar, s’obté  
una titulació conjunta Erasmus Mundus.  
 
Aquests màsters conjunts o dobles s’anomenen Erasmus Mundus Joint Master Degrees, i 
abracen moltes àrees i temàtiques diferents (enginyeria, comunicació, humanitats, 
turisme…). En aquest enllaç podeu consultar tota la llista dels més de 100 que s’oferiran 
el proper curs acadèmic (2018/19): 
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/scholarships-catalogue_en  
 
Cada sol·licitant pot inscriure’s a un màxim de 3 màsters conjunts i ho ha de fer a través 
de la web del consorci d’universitats que imparteix el màster en el qual estigui 
interessat/a (hi podeu accedir a través de l’enllaç anterior).  
 
Beques: El període per a demanar les beques per als màsters Erasmus Mundus varia 
segons cada màster, així que cal estar atents a la convocatòria de cada un a través de la 
seva pàgina web. La majoria d’aquests ha obert el període de sol·licituds el passat mes 
d’octubre i el tancarà al gener de 2018. Les beques cobreixen el cost de la matrícula i 
transport i una quantitat mensual per a la manutenció.  
 
També hi ha l’opció de cursar un màster Erasmus Mundus sense beca. El cost de la 
matrícula el podeu trobar a la mateixa pàgina web. 
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 Pràctiques Laborals 
 

L’Associació Mundus busca 25 joves pel TLN Mobilicat  
Qui ho organitza? Asociación Mundus té l'objectiu 
gestionar projectes de formació i mobilitat 
internacional –pràctiques, voluntariats, intercanvis 
i cursos– per a joves i professionals, fomentant 
l'educació en els valors, l'aprenentatge intercultural 
i el voluntariat des de l'educació no formal. El 
projecte està finançat pel Fons Social Europeu a 
través del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC). 

Estan buscant a 25 joves de Catalunya que vulguin fer pràctiques professionals, aprendre 
idiomes, conèixer Europa i donar un impuls a la seva carrera. La beca inclou: 

• Classes d'idiomes (segons país de destí) i tallers de preparació. De desembre 2017 
a març 2018. 

• Pràctiques professional en el sector de la seva elecció, allotjament, viatge d'anada 
i tornada, activitats culturals i una beca de manutenció de 500-600€/mes. De març 
a juliol 2018. 

• Seguiment i tutorització personalitzada durant tot el projecte. 
 
Més informació a: https://goo.gl/fyssN1  

 

Ofertes de feina 
 

Es cerquen dues persones per treballar en una perruqueria 

a Noruega 
La plaça és de perruqueria i barberia per  a homes, en un saló anomenat Barbershop Hau 
situat a  Haugesund, Noruega. Els requisits per optar per la feina, són que els candidats 
sàpiguen anglès, tenir formació i experiència en el camp de la perruqueria i estètica. Pot 
donar-te més punts saber llengua escandinava i tenir una actitud positiva a l’hora 
d’atendre a la clientela. Es treballarà 7,5 hores cada dia, 5 dies a la setmana amb un salari 
base de 28.000 Kr que són aproximadament 2.900€ 
 

Data límit: 31 de desembre 2017 
Més informació a: https://goo.gl/GQCqab  
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 Xerrada de treball a Europa a través de la xarxa EURES. 
La Xarxa Eures és el portal europeu per a la mobilitat professional formada per serveis 
públics d’ocupació, un projecte del qual participen 28 membres de la Unió Europea, a més 
de Noruega, Liechtenstein, Islàndia i Suïssa.  
 

L’espai està ideat per oferir recursos per trobar feina, informació sobre la realitat laboral 
als diferents països, les ajudes econòmiques que pots sol·licitar per viatjar-hi si has de fer 
entrevistes laborals, o traslladar-te a un altre país...  
 

Dins del cicle de xerrades de la campanya “BCN al món” de l’Ajuntament de Barcelona, el 
divendres dia 17 de novembre d’11 a 12.30h es realitzarà una xerrada que us aproparà a 
aquest recurs i podreu trobar tota la informació que necessiteu per fer realitat el vostre 
projecte professional a l’estranger.  
 

Si vols inscriure’t a la xerrada: bit.ly/inscripcioBCNalMON  
Més informació de BCN al món: https://goo.gl/zdeRPx  
Més informació sobre la xerrada: https://goo.gl/dqFp34 
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 El Maresme es mou! 

 

Vilassar de Mar amb la Plataforma Zero. Mobilitat 

Internacional i art.  

La Plataforma Zero és una iniciativa municipal del departament de Joventut de Vilassar de 
Mar per a la promoció de joves artistes, on se’ls dóna espai per a què puguin mostrar-se 
en diferents disciplines: art, música, teatre, fotografia... 
 
Aquests any, el Servei de Mobilitat Internacional ha creat una fitxa temàtica que estarà 
només disponible durant l’esdeveniment, és a dir entre el 17 de novembre i el 3 de 
desembre, sobre recursos i projectes d’art a l’estranger. Podreu trobar-la al llibret de la 
programació o sol·licitar-la a través del Servei directament.  
 

Formació a ajuntaments i entitats sobre intercanvis 

juvenils.  

El passat divendres 3 d’octubre vàrem realitzar una 
formació per a professionals dels ajuntaments sobre 
Intercanvis Juvenils.  
 
Aquest cop va ser una mica diferent. Tots els 
ajuntaments participants ja s’estan plantejant o fent 
una aposta clara per la dinamització dels intercanvis, 
que poden ser un recurs genial per fer més accessible 
la mobilitat internacional a tots els i les joves.  
 
La Marta Piszczek, l’experta de Nexes en intercanvis 
juvenils, a través d’un cronograma dinàmic va 
traslladar-nos a la realitat dels intercanvis i al procés 
d’elaboració.  
 
Esperem que tota aquesta feina i formació acabi 
enviant i acollint a molts joves i generant molt 
d’aprenentatge cultural aquí, al Maresme. 
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Whiteshoes 

 
Treballar a Anglaterra 

 
Treballar a Anglaterra pot ser més fàcil 

que en el nostre país. Aquí on estic vivint, 

hi ha gent que té vàries feines al dia, una 

de matí i una de tarda. Es té un número 

(anomenat NIN) semblant al de la 

Seguretat Social que et tramiten al 

“JobCenter”, que ve a ser una Oficina de 

treball demanant cita prèvia.  

He arribat a tenir tres feines alhora. Sí, és 

possible. Ser au-pair a vegades pel sou o 

bé pel temps lliure no et dóna per més, 

però depèn del teu horari tens prou disponibilitat com per treballar de cambrera i 

professora particular d'idiomes.  

Tot compta per hores, i la veritat és que si la jornada és nocturna de vegades es cobra 

millor. La cosa més fàcil és tenir un contracte per hores, i al mateix temps cotitzes com si 

fos un contracte normal.  

Per obtenir el NIN, només et caldrà tenir un lloc de "residència" a Anglaterra i aportar les 

teves dades personals per donar al centre de treball. En pocs dies rebràs el teu número a 

casa, tot i que al principi serà provisional perquè el puguis donar a l’empresa i 

mentrestant treballar. Pots cobrar per transferència bancària al teu propi compte o bé 

“cash”, és a dir efectiu. Les dues coses són legals ja que com deia, aquí els contractes 

funcionen de manera diferent tot i que també et pots trobar amb gent que tingui un 

contracte a temps complet. Qui sap, pots ser tu!? 

Elna Albós 
https://elnaalbos.wixsite.com/aupairukws 
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 Maresmecs/ques al món 
 

Coneixem una mica millor a la nostra bloguera, L’Elna. 
Una jove de Sant Iscle de Vallalta que va marxar a fer d’Au-pair a Anglaterra.  

Vaig arribar a Anglaterra un divendres 
2 de setembre del 2016. Fa més d’un 
any vaig decidir marxar a l’estranger 
per canviar d’aires. També volia 
perfeccionar aquell anglès bàsic que 
t’ensenyen a l’escola però et falten 
hores per practicar-lo. Després de 
viure en un poble petit com el que he 
estat vivint, volia anar a un poble petit 
per notar menys la diferència, així que 
Tarvin ha sigut on he passat aquest 
temps i passaré el temps que queda a 
Anglaterra.  
 
Després de mirar varies opcions sobre què anar a fer i a on, descartant anar a treballar 
per una empresa i compartir pis, i optant per anar a cuidar nens i viure a la mateixa casa 
que ells. D’això últim se’n diu ser Au-pair.  
 
Viuria amb una família i practicaria l’anglès al màxim de temps possible. Cuidaria els seus 
fills, i això em serviria per tenir un petit sou i al mateix temps poder veure aquest país que 
em va enamorar des de el primer minut en què vaig trepitjar-lo.  
 
Amb les meves hores lliures, he estat treballant a un restaurant als migdies, i donant 
classes de castellà entre setmana i cap de setmana. Aquí, si tens el què equival al número 
de la Seguretat Social, és fàcil que et contractin per hores.  
 

Abans de venir cap a 
Anglaterra, vaig 
posar-me en 
contacte amb una 
agència d’au-pairs 
que em va ajudar a 
trobar una família i 
que m’assegurés que 
res sortiria 
malament. Amb el 
meu passaport i DNI 
en vaig tenir prou.  

 



 

16 
 

Novembre 2017 

 M’han passat moltes coses des de que sóc aquí, he conegut a molta gent, he vist el què 
he pogut, tot i que encara em queda una bona part per conèixer. No he tingut masses 
dificultats, de fet l’única ha estat que al principi de vegades pot costar entendre quan algú 
et parla, i necessites que t’ho repeteixin. Alguns s’ho prenen bé i altres et diuen que si 
però com que els molestes. D’aquests últims, potser me n’he trobat dos o tres, i un d’ells 
és el meu veí.  
 
La veritat és que avui en dia les xarxes socials són molt útils per tot, però sobretot quan et 
pots sentir solt a fora, sense conèixer a ningú. Hi ha molts grups al FACEBOOK per 
exemple i sempre tenen plans a fer, i ganes de reunir-se amb altres catalans i oblidar 
l’anglès per un moment. L’oficina postal també ajuda, la tradició d’enviar cartes per dir 
FELICITATS a la família i amics, l’he seguit aquí. Tots aquests detalls, et fan sentir més a 
prop dels de casa. 
 
Quan vaig decidir marxar a l’estranger, portava mesos pensant-hi. No acabava de donar el 
pas, fins que en un determinat punt vaig sentir la necessitat. El meu contracte de feina 
s’acabava i no tenia res. Vaig arribar a casa i li vaig dir als meus pares: Ara sí que és l’hora. 
I tres mesos després ja tenia els vols per marxar. Només s’ha de trobar el moment, sense 
pressió i sobretot fer-ho perquè TU ho vols.  
 
Recomano invertir el temps lliure fent turisme, i fent moltes, moltes fotografies. Jo tinc un 
àlbum amb tot allò que he visitat, i ple de coses que em fan recordar moments 
importants que he viscut a l’estranger.  
 
La falta de feina, les ganes de canviar d’aires i perfeccionar l’anglès van ser les principals 
causes per marxar. Després una vegada aquí, te n’adones que realment en n’hi ha 
d’altres. L’experiència de viure de manera mig independent com és el meu cas, espavilar-
te una mica sense ningú que et faci les coses. Les ganes de seguir explorant un país i 
sobretot, una que destaco és conèixer-se un mateix.  
 
Aquesta última raó és la que més 
recalco i recomano. Un no sap 
realment qui és fins que es troba 
sol, sense que ningú li faci veure 
que s’equivoca o fa alguna cosa bé. 
Tens temps per pensar, per decidir 
quin serà el següent pas.  
 
La meva experiència fins al dia 
d’avui és molt enriquidora, he 
après a conviure amb gent que no 
coneixia. A confiar en la que és la 
meva segona família des del minut 
0 que em van oferir estar a casa 
seva, i la confiança que han posat 
en mi per cuidar els seus fills.  
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 Hi destaco la diversitat de gent que he conegut i totes les coses que m’han pogut aportar 
fins ara. Conèixer diferents punts de vista, diverses maneres de ser i sobretot compartir la 
teva experiència amb qui està vivint una situació igual o similar. 
 
La família, els amics i les meves coses de casa. La meva antiga rutina, trucar als amics i 
quedar. Això al principi pot costar, una vegada aquí t’acostumes a veure-l’s cada quatre 
mesos. Quan els veus és com si fes anys i s’aprofita més el temps al tenir-ne poc per estar 
junts.  
 
Una de les coses que m’ha agradat més és poder compartir els meus dies lliures aquí fora, 
amb la gent que m’estimo. Amb part de la família visitant el meu poble i el poble veí, 
Chester. I amb els meus amics visitant Londres.  
 
Trobes a faltar els plats típics del teu país, però tinc la sort que a Liverpool i a Manchester 
hi ha una botiga on em venen fuet i altres coses de la meva terra. I a l’anar a casa a passar 
uns dies, m’esperen carmanyoles de menjar de la mare.  
 
Recomano al cent per cent marxar a l’estranger. Aquesta experiència no és pot descanviar 
per cap altra. La gran experiència que estic vivint, es basa en cada petit segon anglès que 
he disfrutat en aquest país. 
 
Gràcies Anglaterra, 
 

 
 
 

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  



 

18 
 

Novembre 2017 

 
 

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. 
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 Notícies 
Arriba el TLN Mobilicat! 
Com ja us vàrem comentar en el butlletí passat, el TLN Mobilicat és un programa 
subvencionat per la Generalitat, per realitzar una estada de pràctiques formatives a 
l’estranger en algun país membre de la Unió Europea durant un període de 2 a 5 mesos.  
 
Inclou: 

- Curs d’idiomes d’una durada mínima de 80 hores i màxima de 120, amb certificat. 
- Preparació intercultural. 
- Orientació professional. 
- Costos del transport al país de destí. 
- Allotjament. 
- Manutenció. 
- Assegurança mèdica i de viatge. 
- Certificat de pràctiques 

 
El dia 29 de novembre a Mataró, farem una xerrada amb quatre entitats que ofereixen 
places de pràctiques a través d’aquest programa. 
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 Per inscriure-us haureu d’omplir aquest formulari: 
https://goo.gl/forms/feOpDN17D4xMdVZx1 o enviar un correu a 
mobilitatjove@ccmaresme.cat  
 
Recordeu que les condicions per accedir-hi són aquestes: 

- Tenir entre 18 i 30 anys. 
- Estar inscrites com a demandants d’ocupació al SOC. 
- Estar inscrites i en situació de beneficiari al Registre del Servei Nacional de 

Garantia Juvenil en data immediatament anterior a l’inici de l’actuació.  
- Tenir estudis d’especialització de grau mitjà o superior 
- Tenir experiència laboral inferior a tres mesos en l’àmbit dels estudis.  

 
 

Participa al concurs “Jo al Món” explicant la teva 

experiència de mobilitat internacional”.  

 

 
 
Si tens entre 18 i 35 anys i has marxat a estudiar, treballar, fer un voluntariat o unes 
pràctiques a l’estranger durant 3 mesos o més, pots participar al concurs “Jo al Món” que 
organitza l’Ajuntament de Barcelona. Has d’explicar  l’impacte que ha tingut l’estada en la 
teva vida personal, social i professional i quina continuïtat t’agradaria donar-li.  Les tres 
experiències guanyadores seran premiades amb una càmera esportiva, un passi InterRail 
de 10 dies i l’abonament de la taxa per presentar-se a una prova oficial d’anglès al British 
Council de Barcelona. Aquí trobaràs les bases del concurs: https://goo.gl/m1bofy.  
 
Per a participar-hi només has d’enviar un vídeo o bé un escrit acompanyat d’una imatge i 
omplir el formulari d’inscripció que trobaràs a https://goo.gl/352Uog. La data límit per a 
inscriure’s és el 15 de novembre de 2017.  
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El lliurament de premis tindrà lloc el 23 de novembre durant la trobada “Voluntariat al 
Món”, al Casal de Joves de les Corts (18h).  
http://joves.bcn.cat/bcnalmon/cat/joalmon.php 
 
 

Participa a l’Esdeveniment Europeu de la Joventut 2018 al 

Parlament Europeu. 

 

 
 
Durant els dies 1 i 2 de juny del 2018 el Parlament Europeu (amb seu a Estrasburg) 
acollirà l’Esdeveniment Europeu de la Joventut (European Youth Event, EYE). Hi podran 
participar fins a 8.000 joves d’entre 16 i 30 anys procedents de tots els estats membres de 
la Unió Europea que s’hagin inscrit en grups de 10, o més, a través de l’enllaç 
http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/take-part!.html.  
Durant tot el cap de setmana, els participants tindran l’oportunitat de debatre amb els 
eurodiputats  i eurodiputades i altres responsables polítics sobre el seu punt de vista. Les 
propostes que es derivin de la trobada es recolliran en un informe que posteriorment es 
repartirà entre els eurodiputats al juliol i seran debatudes durant la tardor del 2018. La 
participació a l’esdeveniment és gratuït però les despeses de manutenció, allotjament i 
transport hauran d’anar a càrrec dels participants.  
 
Data límit: 31 de desembre del 2017  
Més informació a: https://goo.gl/4ybRbc  
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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 Barcelos, Portugal. 

El projecte de voluntariat “Interculturalitat en Acció” té com a entitat d’acollida la 
“Intercultural Association For All” (IAFA). La IAFA és una associació sense ànim de lucre, 
que té per objectiu principal promoure projectes que fomentin la igualtat d’oportunitats, 
la justícia social i el creixement econòmic. Està formada majoritàriament per joves i 
treballa amb socis nacionals i  internacionals, de caràcter públic i privat. 

El/la voluntari/a s’incorporarà a l’equip de l’entitat, col·laborant en l’organització 
d’activitats culturals i esportives amb persones en risc d’exclusió social, ja sigui per 
qüestions físiques, econòmiques o socials, tal com persones en situació d’atur de llarga 
durada. També desenvoluparà iniciatives de promoció del voluntariat a través del blog, 
xerrades i xarxes socials.   

El projecte té una durada de 6 mesos (febrer-juliol 2018) i les despeses d’allotjament i 
manutenció estan cobertes pel programa Erasmus + de la Comissió Europea, així com 
l’assegurança mèdica i el transport. 

Més informació a: http://www.cocat.org/ofertes-projectes-sve/  
 

Oferta de SVE a República Txeca. 

L’organització  STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU IVANČICE cerca una persona voluntària per a 
12 mesos (gener-desembre 2018) que es consideri oberta, comunicativa, activa, i amb 
motivació de treballar amb nens i joves. Aquesta persona ha de ser capaç de treballar de 
manera autònoma, com també en equip, tenint ganes de compartir coneixements i 
d’integrar-se en la vida de la comunitat local.  

L’organització SVC Ivančice té com a objectius crear un espai de cooperació que aporti un 
impacte positiu en la vida dels joves, fomentar la mobilitat Europea, reforçar la 
participació ciutadana i donar suport a la transició cap a la vida adulta, així com oferir una 
dimensió intercultural a la comunitat. Les tasques del voluntari/a consistiran en activitats 
pedagògiques dins de l’organització, la participació en esdeveniments públics ocasionals, 
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 proposar mensualment activitats pel centre obert, i desenvolupar un projecte propi. Les 
activitats es duran a terme a les comarques d’Ivančicko, Krumlovsko i Kahan.  

 
Les despeses d’allotjament i manutenció estan cobertes pel programa Erasmus + de la 
Comissió Europea, així com l’assegurança mèdica i el transport. 
 
Més informació a: https://goo.gl/q6TRN6  

Voluntariats  
 

Viatges solidaris durant les vacances de Nadal. 

 
L’associació Viento Norte-Sur, amb seu a 
Múrcia, organitza per les vacances de 
Nadal diferents viatges solidaris i 
convivències en els quals hi poden 
participar persones de tot l’estat 
espanyol. El període d’inscripcions es va 
iniciar el 4 d’octubre i romandrà obert 
fins a esgotar les places.  

Aquests viatges formen part del projecte de turisme solidari de l’associació i estan 
pensats per a ser un model d’estada sostenible, on es donen espais de trobada entre els 
viatgers i comunitats locals. No requereixen tenir cap perfil específic i no es realitza cap 
procés de selecció. Estan organitzats per persones de l’associació en col·laboració amb 
persones locals de la zona que es visita.  
Les propostes que ofereixen per aquest hivern són les següents: 

- Marroc. XI Viatge solidari al desert marroquí. Del 26 de desembre de 2017 al 2 de 
gener de 2018. 

- Marroc. VII Atlas Trekking Solidari. Del 26 de desembre de 2017 al 2 de gener de 
2018. 

- Marroc: II 10K Desert San Silvestre. Del 26 de desembre de 2017 al 2 de gener de 
2018. 

- Convivència comunitat senegalesa (Gandiol). Del 26 de desembre de 2017 al 5 de 
gener de 2018. 

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

Camp de treball artístic a Togo. 
Els camps de treball o de voluntariat proposen una experiència en la què els voluntaris es 
responsabilitzen de realitzar una tasca de suport en l’àmbit social, mediambiental, 
cultural, educatiu, ... S’organitzen grups de joves de diferents procedències per afavorir 
l’intercanvi cultural. L’idioma que es fa servir sol ser l’anglès, però també es pot 
necessitar conèixer la llengua del país on es fa. Duren un parell de setmanes. L’edat 
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 mínima per participar-hi sol ser 18 anys (16 en alguns casos) però quan es tracta de països 
del Sud global normalment són 20 o 21. 
 
En aquest cas, Christophe Decor Art és l’associació local que organitza aquest camp. El 
seu objectiu és la iniciació i el reforç de les capacitats dels voluntaris que desitgen formar-
se en l'àmbit de l'art. Treballaran amb un grup d'instructors, artistes i altres voluntaris 
locals durant les diferents activitats previstes. Al finalitzar el camp de treball, els 
productes artístics realitzats s’exhibiran i es posaran a la venta. Els fons recaptats serviran 
per donar suport per a projectes socials del Grup FAGAD, projectes mediambientals i 
també per a la neteja de la zona.  
 
Més informació a: https://goo.gl/wmT1Qb  

 

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 a Sardenya “Supportive Inclusive Paths for 

Marginalized Youth” 
 

Del 12 al 19 de febrer de 2018 es realitzarà a Sant’Antiocco, Sardenya un curs de formació 

sobre aprenentatge intercultural, on participaran 21 treballadors juvenils de 7 països 

(Itàlia, Lituània, Espanya, Polònia, Eslovàquia, Hongria i Grècia). 

 

El curs dóna eines per motivar als joves per descobrir i aprendre a apreciar la diversitat 

cultural i saber com n’és d’important el diàleg intercultural per a la supervivència 

d’Europa com a territori multicultural, on la diversitat es compta com un factor central. 

L’educació intercultural és un dels instruments al nostre abast per combatre el racisme, la 

xenofòbia i tota mena de discriminació i ens pot ajudar a trencar estereotips i prejudicis. 

 

Data límit: 26 de novembre del 2016 

Més informació a: https://goo.gl/q2LJJ2  

 



 

9 
 

Novembre 2017 

 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, 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) són 
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/jr6sFA  
 

 

Beques  
 

Beques iEduex per a cursar un any escolar a EEUU 

 

 
 
iEduex és una agència especialitzada en Educació Internacional que ofereix un servei 
complet de disseny i gestió de programes escolars internacionals. El programa de beques 
iEduex USA 2018 és un programa d’ajuts destinats a joves estudiants d’entre 15 i 18 anys, 
que vulguin anar a estudiar un any als Estats Units per tal de millorar les seves habilitats 
en llengua anglesa i potenciar la seva capacitat d’adaptació i aprenentatge. Els joves 
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 cursaran un any en un institut públic i comptaran amb un visat d’estudiant. L’agència 
ofereix un total de 100 beques i per accedir-hi cal ser estudiant d’educació secundària 
sense haver finalitzat els estudis i haver obtingut almenys una nota mitjana  de 5,5 en el 
curs escolar anterior (2016/17).  
La dotació de les beques varia entre els 1.500 i els 3.000€ en funció de la nota mitjana de 
l’expedient acadèmic i inclou la matrícula, l’allotjament, els transfers des de l’aeroport i la 
convalidació del curs.  
 
Data límit: 15 de maig del 2018  
 
Més informació a: https://goo.gl/ohWh5U  
 

Beques per a estudiar màsters europeus Erasmus Mundus 
 
Erasmus Mundus és un programa de la Comissió Europea que té per objectiu contribuir a 
ampliar i millorar les perspectives professionals dels estudiants, reforçar la qualitat de 
l’ensenyament superior a nivell europeu i promoure la cooperació internacional entre les 
universitats de la Unió Europea i universitats de tercers països a través de la mobilitat. 
Aquest programa ofereix unes beques per a realitzar màsters i doctorats que 
s’imparteixen conjuntament entre dues o més universitats (de països pertanyents a la UE 
i fora d’aquesta) i que preveuen la mobilitat dels estudiants en com a mínim dues de les 
universitats participants. Els màsters consten de 2 cursos acadèmics i en finalitzar, s’obté  
una titulació conjunta Erasmus Mundus.  
 
Aquests màsters conjunts o dobles s’anomenen Erasmus Mundus Joint Master Degrees, i 
abracen moltes àrees i temàtiques diferents (enginyeria, comunicació, humanitats, 
turisme…). En aquest enllaç podeu consultar tota la llista dels més de 100 que s’oferiran 
el proper curs acadèmic (2018/19): 
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/scholarships-catalogue_en  
 
Cada sol·licitant pot inscriure’s a un màxim de 3 màsters conjunts i ho ha de fer a través 
de la web del consorci d’universitats que imparteix el màster en el qual estigui 
interessat/a (hi podeu accedir a través de l’enllaç anterior).  
 
Beques: El període per a demanar les beques per als màsters Erasmus Mundus varia 
segons cada màster, així que cal estar atents a la convocatòria de cada un a través de la 
seva pàgina web. La majoria d’aquests ha obert el període de sol·licituds el passat mes 
d’octubre i el tancarà al gener de 2018. Les beques cobreixen el cost de la matrícula i 
transport i una quantitat mensual per a la manutenció.  
 
També hi ha l’opció de cursar un màster Erasmus Mundus sense beca. El cost de la 
matrícula el podeu trobar a la mateixa pàgina web. 
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 Pràctiques Laborals 
 

L’Associació Mundus busca 25 joves pel TLN Mobilicat  
Qui ho organitza? Asociación Mundus té l'objectiu 
gestionar projectes de formació i mobilitat 
internacional –pràctiques, voluntariats, intercanvis 
i cursos– per a joves i professionals, fomentant 
l'educació en els valors, l'aprenentatge intercultural 
i el voluntariat des de l'educació no formal. El 
projecte està finançat pel Fons Social Europeu a 
través del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC). 

Estan buscant a 25 joves de Catalunya que vulguin fer pràctiques professionals, aprendre 
idiomes, conèixer Europa i donar un impuls a la seva carrera. La beca inclou: 

• Classes d'idiomes (segons país de destí) i tallers de preparació. De desembre 2017 
a març 2018. 

• Pràctiques professional en el sector de la seva elecció, allotjament, viatge d'anada 
i tornada, activitats culturals i una beca de manutenció de 500-600€/mes. De març 
a juliol 2018. 

• Seguiment i tutorització personalitzada durant tot el projecte. 
 
Més informació a: https://goo.gl/fyssN1  

 

Ofertes de feina 
 

Es cerquen dues persones per treballar en una perruqueria 

a Noruega 
La plaça és de perruqueria i barberia per  a homes, en un saló anomenat Barbershop Hau 
situat a  Haugesund, Noruega. Els requisits per optar per la feina, són que els candidats 
sàpiguen anglès, tenir formació i experiència en el camp de la perruqueria i estètica. Pot 
donar-te més punts saber llengua escandinava i tenir una actitud positiva a l’hora 
d’atendre a la clientela. Es treballarà 7,5 hores cada dia, 5 dies a la setmana amb un salari 
base de 28.000 Kr que són aproximadament 2.900€ 
 

Data límit: 31 de desembre 2017 
Més informació a: https://goo.gl/GQCqab  
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 Xerrada de treball a Europa a través de la xarxa EURES. 
La Xarxa Eures és el portal europeu per a la mobilitat professional formada per serveis 
públics d’ocupació, un projecte del qual participen 28 membres de la Unió Europea, a més 
de Noruega, Liechtenstein, Islàndia i Suïssa.  
 

L’espai està ideat per oferir recursos per trobar feina, informació sobre la realitat laboral 
als diferents països, les ajudes econòmiques que pots sol·licitar per viatjar-hi si has de fer 
entrevistes laborals, o traslladar-te a un altre país...  
 

Dins del cicle de xerrades de la campanya “BCN al món” de l’Ajuntament de Barcelona, el 
divendres dia 17 de novembre d’11 a 12.30h es realitzarà una xerrada que us aproparà a 
aquest recurs i podreu trobar tota la informació que necessiteu per fer realitat el vostre 
projecte professional a l’estranger.  
 

Si vols inscriure’t a la xerrada: bit.ly/inscripcioBCNalMON  
Més informació de BCN al món: https://goo.gl/zdeRPx  
Més informació sobre la xerrada: https://goo.gl/dqFp34 
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 El Maresme es mou! 

 

Vilassar de Mar amb la Plataforma Zero. Mobilitat 

Internacional i art.  

La Plataforma Zero és una iniciativa municipal del departament de Joventut de Vilassar de 
Mar per a la promoció de joves artistes, on se’ls dóna espai per a què puguin mostrar-se 
en diferents disciplines: art, música, teatre, fotografia... 
 
Aquests any, el Servei de Mobilitat Internacional ha creat una fitxa temàtica que estarà 
només disponible durant l’esdeveniment, és a dir entre el 17 de novembre i el 3 de 
desembre, sobre recursos i projectes d’art a l’estranger. Podreu trobar-la al llibret de la 
programació o sol·licitar-la a través del Servei directament.  
 

Formació a ajuntaments i entitats sobre intercanvis 

juvenils.  

El passat divendres 3 d’octubre vàrem realitzar una 
formació per a professionals dels ajuntaments sobre 
Intercanvis Juvenils.  
 
Aquest cop va ser una mica diferent. Tots els 
ajuntaments participants ja s’estan plantejant o fent 
una aposta clara per la dinamització dels intercanvis, 
que poden ser un recurs genial per fer més accessible 
la mobilitat internacional a tots els i les joves.  
 
La Marta Piszczek, l’experta de Nexes en intercanvis 
juvenils, a través d’un cronograma dinàmic va 
traslladar-nos a la realitat dels intercanvis i al procés 
d’elaboració.  
 
Esperem que tota aquesta feina i formació acabi 
enviant i acollint a molts joves i generant molt 
d’aprenentatge cultural aquí, al Maresme. 
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Whiteshoes 

 
Treballar a Anglaterra 

 
Treballar a Anglaterra pot ser més fàcil 

que en el nostre país. Aquí on estic vivint, 

hi ha gent que té vàries feines al dia, una 

de matí i una de tarda. Es té un número 

(anomenat NIN) semblant al de la 

Seguretat Social que et tramiten al 

“JobCenter”, que ve a ser una Oficina de 

treball demanant cita prèvia.  

He arribat a tenir tres feines alhora. Sí, és 

possible. Ser au-pair a vegades pel sou o 

bé pel temps lliure no et dóna per més, 

però depèn del teu horari tens prou disponibilitat com per treballar de cambrera i 

professora particular d'idiomes.  

Tot compta per hores, i la veritat és que si la jornada és nocturna de vegades es cobra 

millor. La cosa més fàcil és tenir un contracte per hores, i al mateix temps cotitzes com si 

fos un contracte normal.  

Per obtenir el NIN, només et caldrà tenir un lloc de "residència" a Anglaterra i aportar les 

teves dades personals per donar al centre de treball. En pocs dies rebràs el teu número a 

casa, tot i que al principi serà provisional perquè el puguis donar a l’empresa i 

mentrestant treballar. Pots cobrar per transferència bancària al teu propi compte o bé 

“cash”, és a dir efectiu. Les dues coses són legals ja que com deia, aquí els contractes 

funcionen de manera diferent tot i que també et pots trobar amb gent que tingui un 

contracte a temps complet. Qui sap, pots ser tu!? 

Elna Albós 
https://elnaalbos.wixsite.com/aupairukws 
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 Maresmecs/ques al món 
 

Coneixem una mica millor a la nostra bloguera, L’Elna. 
Una jove de Sant Iscle de Vallalta que va marxar a fer d’Au-pair a Anglaterra.  

Vaig arribar a Anglaterra un divendres 
2 de setembre del 2016. Fa més d’un 
any vaig decidir marxar a l’estranger 
per canviar d’aires. També volia 
perfeccionar aquell anglès bàsic que 
t’ensenyen a l’escola però et falten 
hores per practicar-lo. Després de 
viure en un poble petit com el que he 
estat vivint, volia anar a un poble petit 
per notar menys la diferència, així que 
Tarvin ha sigut on he passat aquest 
temps i passaré el temps que queda a 
Anglaterra.  
 
Després de mirar varies opcions sobre què anar a fer i a on, descartant anar a treballar 
per una empresa i compartir pis, i optant per anar a cuidar nens i viure a la mateixa casa 
que ells. D’això últim se’n diu ser Au-pair.  
 
Viuria amb una família i practicaria l’anglès al màxim de temps possible. Cuidaria els seus 
fills, i això em serviria per tenir un petit sou i al mateix temps poder veure aquest país que 
em va enamorar des de el primer minut en què vaig trepitjar-lo.  
 
Amb les meves hores lliures, he estat treballant a un restaurant als migdies, i donant 
classes de castellà entre setmana i cap de setmana. Aquí, si tens el què equival al número 
de la Seguretat Social, és fàcil que et contractin per hores.  
 

Abans de venir cap a 
Anglaterra, vaig 
posar-me en 
contacte amb una 
agència d’au-pairs 
que em va ajudar a 
trobar una família i 
que m’assegurés que 
res sortiria 
malament. Amb el 
meu passaport i DNI 
en vaig tenir prou.  
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 M’han passat moltes coses des de que sóc aquí, he conegut a molta gent, he vist el què 
he pogut, tot i que encara em queda una bona part per conèixer. No he tingut masses 
dificultats, de fet l’única ha estat que al principi de vegades pot costar entendre quan algú 
et parla, i necessites que t’ho repeteixin. Alguns s’ho prenen bé i altres et diuen que si 
però com que els molestes. D’aquests últims, potser me n’he trobat dos o tres, i un d’ells 
és el meu veí.  
 
La veritat és que avui en dia les xarxes socials són molt útils per tot, però sobretot quan et 
pots sentir solt a fora, sense conèixer a ningú. Hi ha molts grups al FACEBOOK per 
exemple i sempre tenen plans a fer, i ganes de reunir-se amb altres catalans i oblidar 
l’anglès per un moment. L’oficina postal també ajuda, la tradició d’enviar cartes per dir 
FELICITATS a la família i amics, l’he seguit aquí. Tots aquests detalls, et fan sentir més a 
prop dels de casa. 
 
Quan vaig decidir marxar a l’estranger, portava mesos pensant-hi. No acabava de donar el 
pas, fins que en un determinat punt vaig sentir la necessitat. El meu contracte de feina 
s’acabava i no tenia res. Vaig arribar a casa i li vaig dir als meus pares: Ara sí que és l’hora. 
I tres mesos després ja tenia els vols per marxar. Només s’ha de trobar el moment, sense 
pressió i sobretot fer-ho perquè TU ho vols.  
 
Recomano invertir el temps lliure fent turisme, i fent moltes, moltes fotografies. Jo tinc un 
àlbum amb tot allò que he visitat, i ple de coses que em fan recordar moments 
importants que he viscut a l’estranger.  
 
La falta de feina, les ganes de canviar d’aires i perfeccionar l’anglès van ser les principals 
causes per marxar. Després una vegada aquí, te n’adones que realment en n’hi ha 
d’altres. L’experiència de viure de manera mig independent com és el meu cas, espavilar-
te una mica sense ningú que et faci les coses. Les ganes de seguir explorant un país i 
sobretot, una que destaco és conèixer-se un mateix.  
 
Aquesta última raó és la que més 
recalco i recomano. Un no sap 
realment qui és fins que es troba 
sol, sense que ningú li faci veure 
que s’equivoca o fa alguna cosa bé. 
Tens temps per pensar, per decidir 
quin serà el següent pas.  
 
La meva experiència fins al dia 
d’avui és molt enriquidora, he 
après a conviure amb gent que no 
coneixia. A confiar en la que és la 
meva segona família des del minut 
0 que em van oferir estar a casa 
seva, i la confiança que han posat 
en mi per cuidar els seus fills.  
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 Hi destaco la diversitat de gent que he conegut i totes les coses que m’han pogut aportar 
fins ara. Conèixer diferents punts de vista, diverses maneres de ser i sobretot compartir la 
teva experiència amb qui està vivint una situació igual o similar. 
 
La família, els amics i les meves coses de casa. La meva antiga rutina, trucar als amics i 
quedar. Això al principi pot costar, una vegada aquí t’acostumes a veure-l’s cada quatre 
mesos. Quan els veus és com si fes anys i s’aprofita més el temps al tenir-ne poc per estar 
junts.  
 
Una de les coses que m’ha agradat més és poder compartir els meus dies lliures aquí fora, 
amb la gent que m’estimo. Amb part de la família visitant el meu poble i el poble veí, 
Chester. I amb els meus amics visitant Londres.  
 
Trobes a faltar els plats típics del teu país, però tinc la sort que a Liverpool i a Manchester 
hi ha una botiga on em venen fuet i altres coses de la meva terra. I a l’anar a casa a passar 
uns dies, m’esperen carmanyoles de menjar de la mare.  
 
Recomano al cent per cent marxar a l’estranger. Aquesta experiència no és pot descanviar 
per cap altra. La gran experiència que estic vivint, es basa en cada petit segon anglès que 
he disfrutat en aquest país. 
 
Gràcies Anglaterra, 
 

 
 
 

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  



 

18 
 

Novembre 2017 

 
 

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. 
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 Notícies 
Arriba el TLN Mobilicat! 
Com ja us vàrem comentar en el butlletí passat, el TLN Mobilicat és un programa 
subvencionat per la Generalitat, per realitzar una estada de pràctiques formatives a 
l’estranger en algun país membre de la Unió Europea durant un període de 2 a 5 mesos.  
 
Inclou: 

- Curs d’idiomes d’una durada mínima de 80 hores i màxima de 120, amb certificat. 
- Preparació intercultural. 
- Orientació professional. 
- Costos del transport al país de destí. 
- Allotjament. 
- Manutenció. 
- Assegurança mèdica i de viatge. 
- Certificat de pràctiques 

 
El dia 29 de novembre a Mataró, farem una xerrada amb quatre entitats que ofereixen 
places de pràctiques a través d’aquest programa. 
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 Per inscriure-us haureu d’omplir aquest formulari: 
https://goo.gl/forms/feOpDN17D4xMdVZx1 o enviar un correu a 
mobilitatjove@ccmaresme.cat  
 
Recordeu que les condicions per accedir-hi són aquestes: 

- Tenir entre 18 i 30 anys. 
- Estar inscrites com a demandants d’ocupació al SOC. 
- Estar inscrites i en situació de beneficiari al Registre del Servei Nacional de 

Garantia Juvenil en data immediatament anterior a l’inici de l’actuació.  
- Tenir estudis d’especialització de grau mitjà o superior 
- Tenir experiència laboral inferior a tres mesos en l’àmbit dels estudis.  

 
 

Participa al concurs “Jo al Món” explicant la teva 

experiència de mobilitat internacional”.  

 

 
 
Si tens entre 18 i 35 anys i has marxat a estudiar, treballar, fer un voluntariat o unes 
pràctiques a l’estranger durant 3 mesos o més, pots participar al concurs “Jo al Món” que 
organitza l’Ajuntament de Barcelona. Has d’explicar  l’impacte que ha tingut l’estada en la 
teva vida personal, social i professional i quina continuïtat t’agradaria donar-li.  Les tres 
experiències guanyadores seran premiades amb una càmera esportiva, un passi InterRail 
de 10 dies i l’abonament de la taxa per presentar-se a una prova oficial d’anglès al British 
Council de Barcelona. Aquí trobaràs les bases del concurs: https://goo.gl/m1bofy.  
 
Per a participar-hi només has d’enviar un vídeo o bé un escrit acompanyat d’una imatge i 
omplir el formulari d’inscripció que trobaràs a https://goo.gl/352Uog. La data límit per a 
inscriure’s és el 15 de novembre de 2017.  
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El lliurament de premis tindrà lloc el 23 de novembre durant la trobada “Voluntariat al 
Món”, al Casal de Joves de les Corts (18h).  
http://joves.bcn.cat/bcnalmon/cat/joalmon.php 
 
 

Participa a l’Esdeveniment Europeu de la Joventut 2018 al 

Parlament Europeu. 

 

 
 
Durant els dies 1 i 2 de juny del 2018 el Parlament Europeu (amb seu a Estrasburg) 
acollirà l’Esdeveniment Europeu de la Joventut (European Youth Event, EYE). Hi podran 
participar fins a 8.000 joves d’entre 16 i 30 anys procedents de tots els estats membres de 
la Unió Europea que s’hagin inscrit en grups de 10, o més, a través de l’enllaç 
http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/take-part!.html.  
Durant tot el cap de setmana, els participants tindran l’oportunitat de debatre amb els 
eurodiputats  i eurodiputades i altres responsables polítics sobre el seu punt de vista. Les 
propostes que es derivin de la trobada es recolliran en un informe que posteriorment es 
repartirà entre els eurodiputats al juliol i seran debatudes durant la tardor del 2018. La 
participació a l’esdeveniment és gratuït però les despeses de manutenció, allotjament i 
transport hauran d’anar a càrrec dels participants.  
 
Data límit: 31 de desembre del 2017  
Més informació a: https://goo.gl/4ybRbc  
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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 Barcelos, Portugal. 

El projecte de voluntariat “Interculturalitat en Acció” té com a entitat d’acollida la 
“Intercultural Association For All” (IAFA). La IAFA és una associació sense ànim de lucre, 
que té per objectiu principal promoure projectes que fomentin la igualtat d’oportunitats, 
la justícia social i el creixement econòmic. Està formada majoritàriament per joves i 
treballa amb socis nacionals i  internacionals, de caràcter públic i privat. 

El/la voluntari/a s’incorporarà a l’equip de l’entitat, col·laborant en l’organització 
d’activitats culturals i esportives amb persones en risc d’exclusió social, ja sigui per 
qüestions físiques, econòmiques o socials, tal com persones en situació d’atur de llarga 
durada. També desenvoluparà iniciatives de promoció del voluntariat a través del blog, 
xerrades i xarxes socials.   

El projecte té una durada de 6 mesos (febrer-juliol 2018) i les despeses d’allotjament i 
manutenció estan cobertes pel programa Erasmus + de la Comissió Europea, així com 
l’assegurança mèdica i el transport. 

Més informació a: http://www.cocat.org/ofertes-projectes-sve/  
 

Oferta de SVE a República Txeca. 

L’organització  STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU IVANČICE cerca una persona voluntària per a 
12 mesos (gener-desembre 2018) que es consideri oberta, comunicativa, activa, i amb 
motivació de treballar amb nens i joves. Aquesta persona ha de ser capaç de treballar de 
manera autònoma, com també en equip, tenint ganes de compartir coneixements i 
d’integrar-se en la vida de la comunitat local.  

L’organització SVC Ivančice té com a objectius crear un espai de cooperació que aporti un 
impacte positiu en la vida dels joves, fomentar la mobilitat Europea, reforçar la 
participació ciutadana i donar suport a la transició cap a la vida adulta, així com oferir una 
dimensió intercultural a la comunitat. Les tasques del voluntari/a consistiran en activitats 
pedagògiques dins de l’organització, la participació en esdeveniments públics ocasionals, 
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 proposar mensualment activitats pel centre obert, i desenvolupar un projecte propi. Les 
activitats es duran a terme a les comarques d’Ivančicko, Krumlovsko i Kahan.  

 
Les despeses d’allotjament i manutenció estan cobertes pel programa Erasmus + de la 
Comissió Europea, així com l’assegurança mèdica i el transport. 
 
Més informació a: https://goo.gl/q6TRN6  

Voluntariats  
 

Viatges solidaris durant les vacances de Nadal. 

 
L’associació Viento Norte-Sur, amb seu a 
Múrcia, organitza per les vacances de 
Nadal diferents viatges solidaris i 
convivències en els quals hi poden 
participar persones de tot l’estat 
espanyol. El període d’inscripcions es va 
iniciar el 4 d’octubre i romandrà obert 
fins a esgotar les places.  

Aquests viatges formen part del projecte de turisme solidari de l’associació i estan 
pensats per a ser un model d’estada sostenible, on es donen espais de trobada entre els 
viatgers i comunitats locals. No requereixen tenir cap perfil específic i no es realitza cap 
procés de selecció. Estan organitzats per persones de l’associació en col·laboració amb 
persones locals de la zona que es visita.  
Les propostes que ofereixen per aquest hivern són les següents: 

- Marroc. XI Viatge solidari al desert marroquí. Del 26 de desembre de 2017 al 2 de 
gener de 2018. 

- Marroc. VII Atlas Trekking Solidari. Del 26 de desembre de 2017 al 2 de gener de 
2018. 

- Marroc: II 10K Desert San Silvestre. Del 26 de desembre de 2017 al 2 de gener de 
2018. 

- Convivència comunitat senegalesa (Gandiol). Del 26 de desembre de 2017 al 5 de 
gener de 2018. 

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

Camp de treball artístic a Togo. 
Els camps de treball o de voluntariat proposen una experiència en la què els voluntaris es 
responsabilitzen de realitzar una tasca de suport en l’àmbit social, mediambiental, 
cultural, educatiu, ... S’organitzen grups de joves de diferents procedències per afavorir 
l’intercanvi cultural. L’idioma que es fa servir sol ser l’anglès, però també es pot 
necessitar conèixer la llengua del país on es fa. Duren un parell de setmanes. L’edat 
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 mínima per participar-hi sol ser 18 anys (16 en alguns casos) però quan es tracta de països 
del Sud global normalment són 20 o 21. 
 
En aquest cas, Christophe Decor Art és l’associació local que organitza aquest camp. El 
seu objectiu és la iniciació i el reforç de les capacitats dels voluntaris que desitgen formar-
se en l'àmbit de l'art. Treballaran amb un grup d'instructors, artistes i altres voluntaris 
locals durant les diferents activitats previstes. Al finalitzar el camp de treball, els 
productes artístics realitzats s’exhibiran i es posaran a la venta. Els fons recaptats serviran 
per donar suport per a projectes socials del Grup FAGAD, projectes mediambientals i 
també per a la neteja de la zona.  
 
Més informació a: https://goo.gl/wmT1Qb  

 

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 a Sardenya “Supportive Inclusive Paths for 

Marginalized Youth” 
 

Del 12 al 19 de febrer de 2018 es realitzarà a Sant’Antiocco, Sardenya un curs de formació 

sobre aprenentatge intercultural, on participaran 21 treballadors juvenils de 7 països 

(Itàlia, Lituània, Espanya, Polònia, Eslovàquia, Hongria i Grècia). 

 

El curs dóna eines per motivar als joves per descobrir i aprendre a apreciar la diversitat 

cultural i saber com n’és d’important el diàleg intercultural per a la supervivència 

d’Europa com a territori multicultural, on la diversitat es compta com un factor central. 

L’educació intercultural és un dels instruments al nostre abast per combatre el racisme, la 

xenofòbia i tota mena de discriminació i ens pot ajudar a trencar estereotips i prejudicis. 

 

Data límit: 26 de novembre del 2016 

Més informació a: https://goo.gl/q2LJJ2  
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 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, 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) són 
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/jr6sFA  
 

 

Beques  
 

Beques iEduex per a cursar un any escolar a EEUU 

 

 
 
iEduex és una agència especialitzada en Educació Internacional que ofereix un servei 
complet de disseny i gestió de programes escolars internacionals. El programa de beques 
iEduex USA 2018 és un programa d’ajuts destinats a joves estudiants d’entre 15 i 18 anys, 
que vulguin anar a estudiar un any als Estats Units per tal de millorar les seves habilitats 
en llengua anglesa i potenciar la seva capacitat d’adaptació i aprenentatge. Els joves 
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 cursaran un any en un institut públic i comptaran amb un visat d’estudiant. L’agència 
ofereix un total de 100 beques i per accedir-hi cal ser estudiant d’educació secundària 
sense haver finalitzat els estudis i haver obtingut almenys una nota mitjana  de 5,5 en el 
curs escolar anterior (2016/17).  
La dotació de les beques varia entre els 1.500 i els 3.000€ en funció de la nota mitjana de 
l’expedient acadèmic i inclou la matrícula, l’allotjament, els transfers des de l’aeroport i la 
convalidació del curs.  
 
Data límit: 15 de maig del 2018  
 
Més informació a: https://goo.gl/ohWh5U  
 

Beques per a estudiar màsters europeus Erasmus Mundus 
 
Erasmus Mundus és un programa de la Comissió Europea que té per objectiu contribuir a 
ampliar i millorar les perspectives professionals dels estudiants, reforçar la qualitat de 
l’ensenyament superior a nivell europeu i promoure la cooperació internacional entre les 
universitats de la Unió Europea i universitats de tercers països a través de la mobilitat. 
Aquest programa ofereix unes beques per a realitzar màsters i doctorats que 
s’imparteixen conjuntament entre dues o més universitats (de països pertanyents a la UE 
i fora d’aquesta) i que preveuen la mobilitat dels estudiants en com a mínim dues de les 
universitats participants. Els màsters consten de 2 cursos acadèmics i en finalitzar, s’obté  
una titulació conjunta Erasmus Mundus.  
 
Aquests màsters conjunts o dobles s’anomenen Erasmus Mundus Joint Master Degrees, i 
abracen moltes àrees i temàtiques diferents (enginyeria, comunicació, humanitats, 
turisme…). En aquest enllaç podeu consultar tota la llista dels més de 100 que s’oferiran 
el proper curs acadèmic (2018/19): 
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/scholarships-catalogue_en  
 
Cada sol·licitant pot inscriure’s a un màxim de 3 màsters conjunts i ho ha de fer a través 
de la web del consorci d’universitats que imparteix el màster en el qual estigui 
interessat/a (hi podeu accedir a través de l’enllaç anterior).  
 
Beques: El període per a demanar les beques per als màsters Erasmus Mundus varia 
segons cada màster, així que cal estar atents a la convocatòria de cada un a través de la 
seva pàgina web. La majoria d’aquests ha obert el període de sol·licituds el passat mes 
d’octubre i el tancarà al gener de 2018. Les beques cobreixen el cost de la matrícula i 
transport i una quantitat mensual per a la manutenció.  
 
També hi ha l’opció de cursar un màster Erasmus Mundus sense beca. El cost de la 
matrícula el podeu trobar a la mateixa pàgina web. 
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 Pràctiques Laborals 
 

L’Associació Mundus busca 25 joves pel TLN Mobilicat  
Qui ho organitza? Asociación Mundus té l'objectiu 
gestionar projectes de formació i mobilitat 
internacional –pràctiques, voluntariats, intercanvis 
i cursos– per a joves i professionals, fomentant 
l'educació en els valors, l'aprenentatge intercultural 
i el voluntariat des de l'educació no formal. El 
projecte està finançat pel Fons Social Europeu a 
través del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC). 

Estan buscant a 25 joves de Catalunya que vulguin fer pràctiques professionals, aprendre 
idiomes, conèixer Europa i donar un impuls a la seva carrera. La beca inclou: 

• Classes d'idiomes (segons país de destí) i tallers de preparació. De desembre 2017 
a març 2018. 

• Pràctiques professional en el sector de la seva elecció, allotjament, viatge d'anada 
i tornada, activitats culturals i una beca de manutenció de 500-600€/mes. De març 
a juliol 2018. 

• Seguiment i tutorització personalitzada durant tot el projecte. 
 
Més informació a: https://goo.gl/fyssN1  

 

Ofertes de feina 
 

Es cerquen dues persones per treballar en una perruqueria 

a Noruega 
La plaça és de perruqueria i barberia per  a homes, en un saló anomenat Barbershop Hau 
situat a  Haugesund, Noruega. Els requisits per optar per la feina, són que els candidats 
sàpiguen anglès, tenir formació i experiència en el camp de la perruqueria i estètica. Pot 
donar-te més punts saber llengua escandinava i tenir una actitud positiva a l’hora 
d’atendre a la clientela. Es treballarà 7,5 hores cada dia, 5 dies a la setmana amb un salari 
base de 28.000 Kr que són aproximadament 2.900€ 
 

Data límit: 31 de desembre 2017 
Més informació a: https://goo.gl/GQCqab  
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 Xerrada de treball a Europa a través de la xarxa EURES. 
La Xarxa Eures és el portal europeu per a la mobilitat professional formada per serveis 
públics d’ocupació, un projecte del qual participen 28 membres de la Unió Europea, a més 
de Noruega, Liechtenstein, Islàndia i Suïssa.  
 

L’espai està ideat per oferir recursos per trobar feina, informació sobre la realitat laboral 
als diferents països, les ajudes econòmiques que pots sol·licitar per viatjar-hi si has de fer 
entrevistes laborals, o traslladar-te a un altre país...  
 

Dins del cicle de xerrades de la campanya “BCN al món” de l’Ajuntament de Barcelona, el 
divendres dia 17 de novembre d’11 a 12.30h es realitzarà una xerrada que us aproparà a 
aquest recurs i podreu trobar tota la informació que necessiteu per fer realitat el vostre 
projecte professional a l’estranger.  
 

Si vols inscriure’t a la xerrada: bit.ly/inscripcioBCNalMON  
Més informació de BCN al món: https://goo.gl/zdeRPx  
Més informació sobre la xerrada: https://goo.gl/dqFp34 
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 El Maresme es mou! 

 

Vilassar de Mar amb la Plataforma Zero. Mobilitat 

Internacional i art.  

La Plataforma Zero és una iniciativa municipal del departament de Joventut de Vilassar de 
Mar per a la promoció de joves artistes, on se’ls dóna espai per a què puguin mostrar-se 
en diferents disciplines: art, música, teatre, fotografia... 
 
Aquests any, el Servei de Mobilitat Internacional ha creat una fitxa temàtica que estarà 
només disponible durant l’esdeveniment, és a dir entre el 17 de novembre i el 3 de 
desembre, sobre recursos i projectes d’art a l’estranger. Podreu trobar-la al llibret de la 
programació o sol·licitar-la a través del Servei directament.  
 

Formació a ajuntaments i entitats sobre intercanvis 

juvenils.  

El passat divendres 3 d’octubre vàrem realitzar una 
formació per a professionals dels ajuntaments sobre 
Intercanvis Juvenils.  
 
Aquest cop va ser una mica diferent. Tots els 
ajuntaments participants ja s’estan plantejant o fent 
una aposta clara per la dinamització dels intercanvis, 
que poden ser un recurs genial per fer més accessible 
la mobilitat internacional a tots els i les joves.  
 
La Marta Piszczek, l’experta de Nexes en intercanvis 
juvenils, a través d’un cronograma dinàmic va 
traslladar-nos a la realitat dels intercanvis i al procés 
d’elaboració.  
 
Esperem que tota aquesta feina i formació acabi 
enviant i acollint a molts joves i generant molt 
d’aprenentatge cultural aquí, al Maresme. 
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Whiteshoes 

 
Treballar a Anglaterra 

 
Treballar a Anglaterra pot ser més fàcil 

que en el nostre país. Aquí on estic vivint, 

hi ha gent que té vàries feines al dia, una 

de matí i una de tarda. Es té un número 

(anomenat NIN) semblant al de la 

Seguretat Social que et tramiten al 

“JobCenter”, que ve a ser una Oficina de 

treball demanant cita prèvia.  

He arribat a tenir tres feines alhora. Sí, és 

possible. Ser au-pair a vegades pel sou o 

bé pel temps lliure no et dóna per més, 

però depèn del teu horari tens prou disponibilitat com per treballar de cambrera i 

professora particular d'idiomes.  

Tot compta per hores, i la veritat és que si la jornada és nocturna de vegades es cobra 

millor. La cosa més fàcil és tenir un contracte per hores, i al mateix temps cotitzes com si 

fos un contracte normal.  

Per obtenir el NIN, només et caldrà tenir un lloc de "residència" a Anglaterra i aportar les 

teves dades personals per donar al centre de treball. En pocs dies rebràs el teu número a 

casa, tot i que al principi serà provisional perquè el puguis donar a l’empresa i 

mentrestant treballar. Pots cobrar per transferència bancària al teu propi compte o bé 

“cash”, és a dir efectiu. Les dues coses són legals ja que com deia, aquí els contractes 

funcionen de manera diferent tot i que també et pots trobar amb gent que tingui un 

contracte a temps complet. Qui sap, pots ser tu!? 

Elna Albós 
https://elnaalbos.wixsite.com/aupairukws 
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 Maresmecs/ques al món 
 

Coneixem una mica millor a la nostra bloguera, L’Elna. 
Una jove de Sant Iscle de Vallalta que va marxar a fer d’Au-pair a Anglaterra.  

Vaig arribar a Anglaterra un divendres 
2 de setembre del 2016. Fa més d’un 
any vaig decidir marxar a l’estranger 
per canviar d’aires. També volia 
perfeccionar aquell anglès bàsic que 
t’ensenyen a l’escola però et falten 
hores per practicar-lo. Després de 
viure en un poble petit com el que he 
estat vivint, volia anar a un poble petit 
per notar menys la diferència, així que 
Tarvin ha sigut on he passat aquest 
temps i passaré el temps que queda a 
Anglaterra.  
 
Després de mirar varies opcions sobre què anar a fer i a on, descartant anar a treballar 
per una empresa i compartir pis, i optant per anar a cuidar nens i viure a la mateixa casa 
que ells. D’això últim se’n diu ser Au-pair.  
 
Viuria amb una família i practicaria l’anglès al màxim de temps possible. Cuidaria els seus 
fills, i això em serviria per tenir un petit sou i al mateix temps poder veure aquest país que 
em va enamorar des de el primer minut en què vaig trepitjar-lo.  
 
Amb les meves hores lliures, he estat treballant a un restaurant als migdies, i donant 
classes de castellà entre setmana i cap de setmana. Aquí, si tens el què equival al número 
de la Seguretat Social, és fàcil que et contractin per hores.  
 

Abans de venir cap a 
Anglaterra, vaig 
posar-me en 
contacte amb una 
agència d’au-pairs 
que em va ajudar a 
trobar una família i 
que m’assegurés que 
res sortiria 
malament. Amb el 
meu passaport i DNI 
en vaig tenir prou.  
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 M’han passat moltes coses des de que sóc aquí, he conegut a molta gent, he vist el què 
he pogut, tot i que encara em queda una bona part per conèixer. No he tingut masses 
dificultats, de fet l’única ha estat que al principi de vegades pot costar entendre quan algú 
et parla, i necessites que t’ho repeteixin. Alguns s’ho prenen bé i altres et diuen que si 
però com que els molestes. D’aquests últims, potser me n’he trobat dos o tres, i un d’ells 
és el meu veí.  
 
La veritat és que avui en dia les xarxes socials són molt útils per tot, però sobretot quan et 
pots sentir solt a fora, sense conèixer a ningú. Hi ha molts grups al FACEBOOK per 
exemple i sempre tenen plans a fer, i ganes de reunir-se amb altres catalans i oblidar 
l’anglès per un moment. L’oficina postal també ajuda, la tradició d’enviar cartes per dir 
FELICITATS a la família i amics, l’he seguit aquí. Tots aquests detalls, et fan sentir més a 
prop dels de casa. 
 
Quan vaig decidir marxar a l’estranger, portava mesos pensant-hi. No acabava de donar el 
pas, fins que en un determinat punt vaig sentir la necessitat. El meu contracte de feina 
s’acabava i no tenia res. Vaig arribar a casa i li vaig dir als meus pares: Ara sí que és l’hora. 
I tres mesos després ja tenia els vols per marxar. Només s’ha de trobar el moment, sense 
pressió i sobretot fer-ho perquè TU ho vols.  
 
Recomano invertir el temps lliure fent turisme, i fent moltes, moltes fotografies. Jo tinc un 
àlbum amb tot allò que he visitat, i ple de coses que em fan recordar moments 
importants que he viscut a l’estranger.  
 
La falta de feina, les ganes de canviar d’aires i perfeccionar l’anglès van ser les principals 
causes per marxar. Després una vegada aquí, te n’adones que realment en n’hi ha 
d’altres. L’experiència de viure de manera mig independent com és el meu cas, espavilar-
te una mica sense ningú que et faci les coses. Les ganes de seguir explorant un país i 
sobretot, una que destaco és conèixer-se un mateix.  
 
Aquesta última raó és la que més 
recalco i recomano. Un no sap 
realment qui és fins que es troba 
sol, sense que ningú li faci veure 
que s’equivoca o fa alguna cosa bé. 
Tens temps per pensar, per decidir 
quin serà el següent pas.  
 
La meva experiència fins al dia 
d’avui és molt enriquidora, he 
après a conviure amb gent que no 
coneixia. A confiar en la que és la 
meva segona família des del minut 
0 que em van oferir estar a casa 
seva, i la confiança que han posat 
en mi per cuidar els seus fills.  
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 Hi destaco la diversitat de gent que he conegut i totes les coses que m’han pogut aportar 
fins ara. Conèixer diferents punts de vista, diverses maneres de ser i sobretot compartir la 
teva experiència amb qui està vivint una situació igual o similar. 
 
La família, els amics i les meves coses de casa. La meva antiga rutina, trucar als amics i 
quedar. Això al principi pot costar, una vegada aquí t’acostumes a veure-l’s cada quatre 
mesos. Quan els veus és com si fes anys i s’aprofita més el temps al tenir-ne poc per estar 
junts.  
 
Una de les coses que m’ha agradat més és poder compartir els meus dies lliures aquí fora, 
amb la gent que m’estimo. Amb part de la família visitant el meu poble i el poble veí, 
Chester. I amb els meus amics visitant Londres.  
 
Trobes a faltar els plats típics del teu país, però tinc la sort que a Liverpool i a Manchester 
hi ha una botiga on em venen fuet i altres coses de la meva terra. I a l’anar a casa a passar 
uns dies, m’esperen carmanyoles de menjar de la mare.  
 
Recomano al cent per cent marxar a l’estranger. Aquesta experiència no és pot descanviar 
per cap altra. La gran experiència que estic vivint, es basa en cada petit segon anglès que 
he disfrutat en aquest país. 
 
Gràcies Anglaterra, 
 

 
 
 

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. 
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 Notícies 
Arriba el TLN Mobilicat! 
Com ja us vàrem comentar en el butlletí passat, el TLN Mobilicat és un programa 
subvencionat per la Generalitat, per realitzar una estada de pràctiques formatives a 
l’estranger en algun país membre de la Unió Europea durant un període de 2 a 5 mesos.  
 
Inclou: 

- Curs d’idiomes d’una durada mínima de 80 hores i màxima de 120, amb certificat. 
- Preparació intercultural. 
- Orientació professional. 
- Costos del transport al país de destí. 
- Allotjament. 
- Manutenció. 
- Assegurança mèdica i de viatge. 
- Certificat de pràctiques 

 
El dia 29 de novembre a Mataró, farem una xerrada amb quatre entitats que ofereixen 
places de pràctiques a través d’aquest programa. 
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 Per inscriure-us haureu d’omplir aquest formulari: 
https://goo.gl/forms/feOpDN17D4xMdVZx1 o enviar un correu a 
mobilitatjove@ccmaresme.cat  
 
Recordeu que les condicions per accedir-hi són aquestes: 

- Tenir entre 18 i 30 anys. 
- Estar inscrites com a demandants d’ocupació al SOC. 
- Estar inscrites i en situació de beneficiari al Registre del Servei Nacional de 

Garantia Juvenil en data immediatament anterior a l’inici de l’actuació.  
- Tenir estudis d’especialització de grau mitjà o superior 
- Tenir experiència laboral inferior a tres mesos en l’àmbit dels estudis.  

 
 

Participa al concurs “Jo al Món” explicant la teva 

experiència de mobilitat internacional”.  

 

 
 
Si tens entre 18 i 35 anys i has marxat a estudiar, treballar, fer un voluntariat o unes 
pràctiques a l’estranger durant 3 mesos o més, pots participar al concurs “Jo al Món” que 
organitza l’Ajuntament de Barcelona. Has d’explicar  l’impacte que ha tingut l’estada en la 
teva vida personal, social i professional i quina continuïtat t’agradaria donar-li.  Les tres 
experiències guanyadores seran premiades amb una càmera esportiva, un passi InterRail 
de 10 dies i l’abonament de la taxa per presentar-se a una prova oficial d’anglès al British 
Council de Barcelona. Aquí trobaràs les bases del concurs: https://goo.gl/m1bofy.  
 
Per a participar-hi només has d’enviar un vídeo o bé un escrit acompanyat d’una imatge i 
omplir el formulari d’inscripció que trobaràs a https://goo.gl/352Uog. La data límit per a 
inscriure’s és el 15 de novembre de 2017.  
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El lliurament de premis tindrà lloc el 23 de novembre durant la trobada “Voluntariat al 
Món”, al Casal de Joves de les Corts (18h).  
http://joves.bcn.cat/bcnalmon/cat/joalmon.php 
 
 

Participa a l’Esdeveniment Europeu de la Joventut 2018 al 

Parlament Europeu. 

 

 
 
Durant els dies 1 i 2 de juny del 2018 el Parlament Europeu (amb seu a Estrasburg) 
acollirà l’Esdeveniment Europeu de la Joventut (European Youth Event, EYE). Hi podran 
participar fins a 8.000 joves d’entre 16 i 30 anys procedents de tots els estats membres de 
la Unió Europea que s’hagin inscrit en grups de 10, o més, a través de l’enllaç 
http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/take-part!.html.  
Durant tot el cap de setmana, els participants tindran l’oportunitat de debatre amb els 
eurodiputats  i eurodiputades i altres responsables polítics sobre el seu punt de vista. Les 
propostes que es derivin de la trobada es recolliran en un informe que posteriorment es 
repartirà entre els eurodiputats al juliol i seran debatudes durant la tardor del 2018. La 
participació a l’esdeveniment és gratuït però les despeses de manutenció, allotjament i 
transport hauran d’anar a càrrec dels participants.  
 
Data límit: 31 de desembre del 2017  
Més informació a: https://goo.gl/4ybRbc  
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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 Barcelos, Portugal. 

El projecte de voluntariat “Interculturalitat en Acció” té com a entitat d’acollida la 
“Intercultural Association For All” (IAFA). La IAFA és una associació sense ànim de lucre, 
que té per objectiu principal promoure projectes que fomentin la igualtat d’oportunitats, 
la justícia social i el creixement econòmic. Està formada majoritàriament per joves i 
treballa amb socis nacionals i  internacionals, de caràcter públic i privat. 

El/la voluntari/a s’incorporarà a l’equip de l’entitat, col·laborant en l’organització 
d’activitats culturals i esportives amb persones en risc d’exclusió social, ja sigui per 
qüestions físiques, econòmiques o socials, tal com persones en situació d’atur de llarga 
durada. També desenvoluparà iniciatives de promoció del voluntariat a través del blog, 
xerrades i xarxes socials.   

El projecte té una durada de 6 mesos (febrer-juliol 2018) i les despeses d’allotjament i 
manutenció estan cobertes pel programa Erasmus + de la Comissió Europea, així com 
l’assegurança mèdica i el transport. 

Més informació a: http://www.cocat.org/ofertes-projectes-sve/  
 

Oferta de SVE a República Txeca. 

L’organització  STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU IVANČICE cerca una persona voluntària per a 
12 mesos (gener-desembre 2018) que es consideri oberta, comunicativa, activa, i amb 
motivació de treballar amb nens i joves. Aquesta persona ha de ser capaç de treballar de 
manera autònoma, com també en equip, tenint ganes de compartir coneixements i 
d’integrar-se en la vida de la comunitat local.  

L’organització SVC Ivančice té com a objectius crear un espai de cooperació que aporti un 
impacte positiu en la vida dels joves, fomentar la mobilitat Europea, reforçar la 
participació ciutadana i donar suport a la transició cap a la vida adulta, així com oferir una 
dimensió intercultural a la comunitat. Les tasques del voluntari/a consistiran en activitats 
pedagògiques dins de l’organització, la participació en esdeveniments públics ocasionals, 
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 proposar mensualment activitats pel centre obert, i desenvolupar un projecte propi. Les 
activitats es duran a terme a les comarques d’Ivančicko, Krumlovsko i Kahan.  

 
Les despeses d’allotjament i manutenció estan cobertes pel programa Erasmus + de la 
Comissió Europea, així com l’assegurança mèdica i el transport. 
 
Més informació a: https://goo.gl/q6TRN6  

Voluntariats  
 

Viatges solidaris durant les vacances de Nadal. 

 
L’associació Viento Norte-Sur, amb seu a 
Múrcia, organitza per les vacances de 
Nadal diferents viatges solidaris i 
convivències en els quals hi poden 
participar persones de tot l’estat 
espanyol. El període d’inscripcions es va 
iniciar el 4 d’octubre i romandrà obert 
fins a esgotar les places.  

Aquests viatges formen part del projecte de turisme solidari de l’associació i estan 
pensats per a ser un model d’estada sostenible, on es donen espais de trobada entre els 
viatgers i comunitats locals. No requereixen tenir cap perfil específic i no es realitza cap 
procés de selecció. Estan organitzats per persones de l’associació en col·laboració amb 
persones locals de la zona que es visita.  
Les propostes que ofereixen per aquest hivern són les següents: 

- Marroc. XI Viatge solidari al desert marroquí. Del 26 de desembre de 2017 al 2 de 
gener de 2018. 

- Marroc. VII Atlas Trekking Solidari. Del 26 de desembre de 2017 al 2 de gener de 
2018. 

- Marroc: II 10K Desert San Silvestre. Del 26 de desembre de 2017 al 2 de gener de 
2018. 

- Convivència comunitat senegalesa (Gandiol). Del 26 de desembre de 2017 al 5 de 
gener de 2018. 

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

Camp de treball artístic a Togo. 
Els camps de treball o de voluntariat proposen una experiència en la què els voluntaris es 
responsabilitzen de realitzar una tasca de suport en l’àmbit social, mediambiental, 
cultural, educatiu, ... S’organitzen grups de joves de diferents procedències per afavorir 
l’intercanvi cultural. L’idioma que es fa servir sol ser l’anglès, però també es pot 
necessitar conèixer la llengua del país on es fa. Duren un parell de setmanes. L’edat 
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 mínima per participar-hi sol ser 18 anys (16 en alguns casos) però quan es tracta de països 
del Sud global normalment són 20 o 21. 
 
En aquest cas, Christophe Decor Art és l’associació local que organitza aquest camp. El 
seu objectiu és la iniciació i el reforç de les capacitats dels voluntaris que desitgen formar-
se en l'àmbit de l'art. Treballaran amb un grup d'instructors, artistes i altres voluntaris 
locals durant les diferents activitats previstes. Al finalitzar el camp de treball, els 
productes artístics realitzats s’exhibiran i es posaran a la venta. Els fons recaptats serviran 
per donar suport per a projectes socials del Grup FAGAD, projectes mediambientals i 
també per a la neteja de la zona.  
 
Més informació a: https://goo.gl/wmT1Qb  

 

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 a Sardenya “Supportive Inclusive Paths for 

Marginalized Youth” 
 

Del 12 al 19 de febrer de 2018 es realitzarà a Sant’Antiocco, Sardenya un curs de formació 

sobre aprenentatge intercultural, on participaran 21 treballadors juvenils de 7 països 

(Itàlia, Lituània, Espanya, Polònia, Eslovàquia, Hongria i Grècia). 

 

El curs dóna eines per motivar als joves per descobrir i aprendre a apreciar la diversitat 

cultural i saber com n’és d’important el diàleg intercultural per a la supervivència 

d’Europa com a territori multicultural, on la diversitat es compta com un factor central. 

L’educació intercultural és un dels instruments al nostre abast per combatre el racisme, la 

xenofòbia i tota mena de discriminació i ens pot ajudar a trencar estereotips i prejudicis. 

 

Data límit: 26 de novembre del 2016 

Més informació a: https://goo.gl/q2LJJ2  
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 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, 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) són 
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/jr6sFA  
 

 

Beques  
 

Beques iEduex per a cursar un any escolar a EEUU 

 

 
 
iEduex és una agència especialitzada en Educació Internacional que ofereix un servei 
complet de disseny i gestió de programes escolars internacionals. El programa de beques 
iEduex USA 2018 és un programa d’ajuts destinats a joves estudiants d’entre 15 i 18 anys, 
que vulguin anar a estudiar un any als Estats Units per tal de millorar les seves habilitats 
en llengua anglesa i potenciar la seva capacitat d’adaptació i aprenentatge. Els joves 
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 cursaran un any en un institut públic i comptaran amb un visat d’estudiant. L’agència 
ofereix un total de 100 beques i per accedir-hi cal ser estudiant d’educació secundària 
sense haver finalitzat els estudis i haver obtingut almenys una nota mitjana  de 5,5 en el 
curs escolar anterior (2016/17).  
La dotació de les beques varia entre els 1.500 i els 3.000€ en funció de la nota mitjana de 
l’expedient acadèmic i inclou la matrícula, l’allotjament, els transfers des de l’aeroport i la 
convalidació del curs.  
 
Data límit: 15 de maig del 2018  
 
Més informació a: https://goo.gl/ohWh5U  
 

Beques per a estudiar màsters europeus Erasmus Mundus 
 
Erasmus Mundus és un programa de la Comissió Europea que té per objectiu contribuir a 
ampliar i millorar les perspectives professionals dels estudiants, reforçar la qualitat de 
l’ensenyament superior a nivell europeu i promoure la cooperació internacional entre les 
universitats de la Unió Europea i universitats de tercers països a través de la mobilitat. 
Aquest programa ofereix unes beques per a realitzar màsters i doctorats que 
s’imparteixen conjuntament entre dues o més universitats (de països pertanyents a la UE 
i fora d’aquesta) i que preveuen la mobilitat dels estudiants en com a mínim dues de les 
universitats participants. Els màsters consten de 2 cursos acadèmics i en finalitzar, s’obté  
una titulació conjunta Erasmus Mundus.  
 
Aquests màsters conjunts o dobles s’anomenen Erasmus Mundus Joint Master Degrees, i 
abracen moltes àrees i temàtiques diferents (enginyeria, comunicació, humanitats, 
turisme…). En aquest enllaç podeu consultar tota la llista dels més de 100 que s’oferiran 
el proper curs acadèmic (2018/19): 
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/scholarships-catalogue_en  
 
Cada sol·licitant pot inscriure’s a un màxim de 3 màsters conjunts i ho ha de fer a través 
de la web del consorci d’universitats que imparteix el màster en el qual estigui 
interessat/a (hi podeu accedir a través de l’enllaç anterior).  
 
Beques: El període per a demanar les beques per als màsters Erasmus Mundus varia 
segons cada màster, així que cal estar atents a la convocatòria de cada un a través de la 
seva pàgina web. La majoria d’aquests ha obert el període de sol·licituds el passat mes 
d’octubre i el tancarà al gener de 2018. Les beques cobreixen el cost de la matrícula i 
transport i una quantitat mensual per a la manutenció.  
 
També hi ha l’opció de cursar un màster Erasmus Mundus sense beca. El cost de la 
matrícula el podeu trobar a la mateixa pàgina web. 
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 Pràctiques Laborals 
 

L’Associació Mundus busca 25 joves pel TLN Mobilicat  
Qui ho organitza? Asociación Mundus té l'objectiu 
gestionar projectes de formació i mobilitat 
internacional –pràctiques, voluntariats, intercanvis 
i cursos– per a joves i professionals, fomentant 
l'educació en els valors, l'aprenentatge intercultural 
i el voluntariat des de l'educació no formal. El 
projecte està finançat pel Fons Social Europeu a 
través del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC). 

Estan buscant a 25 joves de Catalunya que vulguin fer pràctiques professionals, aprendre 
idiomes, conèixer Europa i donar un impuls a la seva carrera. La beca inclou: 

• Classes d'idiomes (segons país de destí) i tallers de preparació. De desembre 2017 
a març 2018. 

• Pràctiques professional en el sector de la seva elecció, allotjament, viatge d'anada 
i tornada, activitats culturals i una beca de manutenció de 500-600€/mes. De març 
a juliol 2018. 

• Seguiment i tutorització personalitzada durant tot el projecte. 
 
Més informació a: https://goo.gl/fyssN1  

 

Ofertes de feina 
 

Es cerquen dues persones per treballar en una perruqueria 

a Noruega 
La plaça és de perruqueria i barberia per  a homes, en un saló anomenat Barbershop Hau 
situat a  Haugesund, Noruega. Els requisits per optar per la feina, són que els candidats 
sàpiguen anglès, tenir formació i experiència en el camp de la perruqueria i estètica. Pot 
donar-te més punts saber llengua escandinava i tenir una actitud positiva a l’hora 
d’atendre a la clientela. Es treballarà 7,5 hores cada dia, 5 dies a la setmana amb un salari 
base de 28.000 Kr que són aproximadament 2.900€ 
 

Data límit: 31 de desembre 2017 
Més informació a: https://goo.gl/GQCqab  
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 Xerrada de treball a Europa a través de la xarxa EURES. 
La Xarxa Eures és el portal europeu per a la mobilitat professional formada per serveis 
públics d’ocupació, un projecte del qual participen 28 membres de la Unió Europea, a més 
de Noruega, Liechtenstein, Islàndia i Suïssa.  
 

L’espai està ideat per oferir recursos per trobar feina, informació sobre la realitat laboral 
als diferents països, les ajudes econòmiques que pots sol·licitar per viatjar-hi si has de fer 
entrevistes laborals, o traslladar-te a un altre país...  
 

Dins del cicle de xerrades de la campanya “BCN al món” de l’Ajuntament de Barcelona, el 
divendres dia 17 de novembre d’11 a 12.30h es realitzarà una xerrada que us aproparà a 
aquest recurs i podreu trobar tota la informació que necessiteu per fer realitat el vostre 
projecte professional a l’estranger.  
 

Si vols inscriure’t a la xerrada: bit.ly/inscripcioBCNalMON  
Més informació de BCN al món: https://goo.gl/zdeRPx  
Més informació sobre la xerrada: https://goo.gl/dqFp34 
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 El Maresme es mou! 

 

Vilassar de Mar amb la Plataforma Zero. Mobilitat 

Internacional i art.  

La Plataforma Zero és una iniciativa municipal del departament de Joventut de Vilassar de 
Mar per a la promoció de joves artistes, on se’ls dóna espai per a què puguin mostrar-se 
en diferents disciplines: art, música, teatre, fotografia... 
 
Aquests any, el Servei de Mobilitat Internacional ha creat una fitxa temàtica que estarà 
només disponible durant l’esdeveniment, és a dir entre el 17 de novembre i el 3 de 
desembre, sobre recursos i projectes d’art a l’estranger. Podreu trobar-la al llibret de la 
programació o sol·licitar-la a través del Servei directament.  
 

Formació a ajuntaments i entitats sobre intercanvis 

juvenils.  

El passat divendres 3 d’octubre vàrem realitzar una 
formació per a professionals dels ajuntaments sobre 
Intercanvis Juvenils.  
 
Aquest cop va ser una mica diferent. Tots els 
ajuntaments participants ja s’estan plantejant o fent 
una aposta clara per la dinamització dels intercanvis, 
que poden ser un recurs genial per fer més accessible 
la mobilitat internacional a tots els i les joves.  
 
La Marta Piszczek, l’experta de Nexes en intercanvis 
juvenils, a través d’un cronograma dinàmic va 
traslladar-nos a la realitat dels intercanvis i al procés 
d’elaboració.  
 
Esperem que tota aquesta feina i formació acabi 
enviant i acollint a molts joves i generant molt 
d’aprenentatge cultural aquí, al Maresme. 
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Whiteshoes 

 
Treballar a Anglaterra 

 
Treballar a Anglaterra pot ser més fàcil 

que en el nostre país. Aquí on estic vivint, 

hi ha gent que té vàries feines al dia, una 

de matí i una de tarda. Es té un número 

(anomenat NIN) semblant al de la 

Seguretat Social que et tramiten al 

“JobCenter”, que ve a ser una Oficina de 

treball demanant cita prèvia.  

He arribat a tenir tres feines alhora. Sí, és 

possible. Ser au-pair a vegades pel sou o 

bé pel temps lliure no et dóna per més, 

però depèn del teu horari tens prou disponibilitat com per treballar de cambrera i 

professora particular d'idiomes.  

Tot compta per hores, i la veritat és que si la jornada és nocturna de vegades es cobra 

millor. La cosa més fàcil és tenir un contracte per hores, i al mateix temps cotitzes com si 

fos un contracte normal.  

Per obtenir el NIN, només et caldrà tenir un lloc de "residència" a Anglaterra i aportar les 

teves dades personals per donar al centre de treball. En pocs dies rebràs el teu número a 

casa, tot i que al principi serà provisional perquè el puguis donar a l’empresa i 

mentrestant treballar. Pots cobrar per transferència bancària al teu propi compte o bé 

“cash”, és a dir efectiu. Les dues coses són legals ja que com deia, aquí els contractes 

funcionen de manera diferent tot i que també et pots trobar amb gent que tingui un 

contracte a temps complet. Qui sap, pots ser tu!? 

Elna Albós 
https://elnaalbos.wixsite.com/aupairukws 
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 Maresmecs/ques al món 
 

Coneixem una mica millor a la nostra bloguera, L’Elna. 
Una jove de Sant Iscle de Vallalta que va marxar a fer d’Au-pair a Anglaterra.  

Vaig arribar a Anglaterra un divendres 
2 de setembre del 2016. Fa més d’un 
any vaig decidir marxar a l’estranger 
per canviar d’aires. També volia 
perfeccionar aquell anglès bàsic que 
t’ensenyen a l’escola però et falten 
hores per practicar-lo. Després de 
viure en un poble petit com el que he 
estat vivint, volia anar a un poble petit 
per notar menys la diferència, així que 
Tarvin ha sigut on he passat aquest 
temps i passaré el temps que queda a 
Anglaterra.  
 
Després de mirar varies opcions sobre què anar a fer i a on, descartant anar a treballar 
per una empresa i compartir pis, i optant per anar a cuidar nens i viure a la mateixa casa 
que ells. D’això últim se’n diu ser Au-pair.  
 
Viuria amb una família i practicaria l’anglès al màxim de temps possible. Cuidaria els seus 
fills, i això em serviria per tenir un petit sou i al mateix temps poder veure aquest país que 
em va enamorar des de el primer minut en què vaig trepitjar-lo.  
 
Amb les meves hores lliures, he estat treballant a un restaurant als migdies, i donant 
classes de castellà entre setmana i cap de setmana. Aquí, si tens el què equival al número 
de la Seguretat Social, és fàcil que et contractin per hores.  
 

Abans de venir cap a 
Anglaterra, vaig 
posar-me en 
contacte amb una 
agència d’au-pairs 
que em va ajudar a 
trobar una família i 
que m’assegurés que 
res sortiria 
malament. Amb el 
meu passaport i DNI 
en vaig tenir prou.  
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 M’han passat moltes coses des de que sóc aquí, he conegut a molta gent, he vist el què 
he pogut, tot i que encara em queda una bona part per conèixer. No he tingut masses 
dificultats, de fet l’única ha estat que al principi de vegades pot costar entendre quan algú 
et parla, i necessites que t’ho repeteixin. Alguns s’ho prenen bé i altres et diuen que si 
però com que els molestes. D’aquests últims, potser me n’he trobat dos o tres, i un d’ells 
és el meu veí.  
 
La veritat és que avui en dia les xarxes socials són molt útils per tot, però sobretot quan et 
pots sentir solt a fora, sense conèixer a ningú. Hi ha molts grups al FACEBOOK per 
exemple i sempre tenen plans a fer, i ganes de reunir-se amb altres catalans i oblidar 
l’anglès per un moment. L’oficina postal també ajuda, la tradició d’enviar cartes per dir 
FELICITATS a la família i amics, l’he seguit aquí. Tots aquests detalls, et fan sentir més a 
prop dels de casa. 
 
Quan vaig decidir marxar a l’estranger, portava mesos pensant-hi. No acabava de donar el 
pas, fins que en un determinat punt vaig sentir la necessitat. El meu contracte de feina 
s’acabava i no tenia res. Vaig arribar a casa i li vaig dir als meus pares: Ara sí que és l’hora. 
I tres mesos després ja tenia els vols per marxar. Només s’ha de trobar el moment, sense 
pressió i sobretot fer-ho perquè TU ho vols.  
 
Recomano invertir el temps lliure fent turisme, i fent moltes, moltes fotografies. Jo tinc un 
àlbum amb tot allò que he visitat, i ple de coses que em fan recordar moments 
importants que he viscut a l’estranger.  
 
La falta de feina, les ganes de canviar d’aires i perfeccionar l’anglès van ser les principals 
causes per marxar. Després una vegada aquí, te n’adones que realment en n’hi ha 
d’altres. L’experiència de viure de manera mig independent com és el meu cas, espavilar-
te una mica sense ningú que et faci les coses. Les ganes de seguir explorant un país i 
sobretot, una que destaco és conèixer-se un mateix.  
 
Aquesta última raó és la que més 
recalco i recomano. Un no sap 
realment qui és fins que es troba 
sol, sense que ningú li faci veure 
que s’equivoca o fa alguna cosa bé. 
Tens temps per pensar, per decidir 
quin serà el següent pas.  
 
La meva experiència fins al dia 
d’avui és molt enriquidora, he 
après a conviure amb gent que no 
coneixia. A confiar en la que és la 
meva segona família des del minut 
0 que em van oferir estar a casa 
seva, i la confiança que han posat 
en mi per cuidar els seus fills.  
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 Hi destaco la diversitat de gent que he conegut i totes les coses que m’han pogut aportar 
fins ara. Conèixer diferents punts de vista, diverses maneres de ser i sobretot compartir la 
teva experiència amb qui està vivint una situació igual o similar. 
 
La família, els amics i les meves coses de casa. La meva antiga rutina, trucar als amics i 
quedar. Això al principi pot costar, una vegada aquí t’acostumes a veure-l’s cada quatre 
mesos. Quan els veus és com si fes anys i s’aprofita més el temps al tenir-ne poc per estar 
junts.  
 
Una de les coses que m’ha agradat més és poder compartir els meus dies lliures aquí fora, 
amb la gent que m’estimo. Amb part de la família visitant el meu poble i el poble veí, 
Chester. I amb els meus amics visitant Londres.  
 
Trobes a faltar els plats típics del teu país, però tinc la sort que a Liverpool i a Manchester 
hi ha una botiga on em venen fuet i altres coses de la meva terra. I a l’anar a casa a passar 
uns dies, m’esperen carmanyoles de menjar de la mare.  
 
Recomano al cent per cent marxar a l’estranger. Aquesta experiència no és pot descanviar 
per cap altra. La gran experiència que estic vivint, es basa en cada petit segon anglès que 
he disfrutat en aquest país. 
 
Gràcies Anglaterra, 
 

 
 
 

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. 


