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 Notícies 

Documents de presentació per la recerca de feina a 
Europa, l’Europass. 

Buscar feina a l’estranger ja és per si 
mateix un gran repte i una de les 
parts clau de l’èxit d’aquest procés 
és la nostra presentació. Sovint es fa 
difícil adaptar els documents com el 
currículum o la carta de presentació 
als codis culturals que valoren els 
mercats de treball cada país: en 
alguns està mal vist posar la 
fotografia, d’altres valoren més les 
competències que l’experiència, en 
alguns països has de seguir un esquema molt quadrat… 

És per això que va aparèixer l’Europass, cinc documents que ajuden a presentar les 
capacitats i qualificacions de manera senzilla amb un model adaptat i consensuat pels 
països europeus: https://europass.cedefop.europa.eu/es  

- Curriculum Vitae (CV), on s’exposa de manera calar i resumida la teva experiència, 
titulacions, les teves capacitats i qualificacions personals. 

- Passaport de Llengües és una eina per a l’autoavaluació i presentació del nivell 
lingüístic seguint el marc de referència europeu comú per acreditar el grau de 
competència en les diferents llengües.   

- Document de Mobilitat Europass, en el qual figuren aquells aprenentatges 
adquirits en altres països europeus, per exemple: les pràctiques de treball en una 
empresa, un curs acadèmic com a part d'un programa d'intercanvi, un treball 
voluntari temporal en una ONG,... 

- Suplement al Títol de Tècnic o al Certificat de Professionalitat, que descriu els 
coneixements i les capacitats adquirides en estudis de formació professional. És un 
complement a la informació inclosa en els certificats i títols oficials que facilita la 
seva comprensió de a les agències competents de països diferents als que han els 
han expedit. 

- Suplement al Títol Superior, és similar al suplement al certificat de 
professionalitat, però enfocat a l'ensenyament superior. Serveix per facilitar la 
comprensió als receptors d’altres països. 
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Canals de Youtube, l’eina per aprendre llengües. 
 
La conegudíssima xarxa social Youtube no només trobem 
música, sèries, videoclips… també pot ser una bona eina per 
millorar les nostres capacitats amb idiomes gratuïtament. En 
aquest article us hem volgut fer un resum de diferents canals 
que donen l’oportunitat de millorar el coneixement d'una 
llengua.  
 

Anglès 
Speak English With Misterduncan: https://goo.gl/VDxle2  
EF podEnglish: https://goo.gl/pfMLm4  
 

 
Italià 
Marco Nisida: https://goo.gl/GvjiX5  
En simples palabras: https://goo.gl/mK0Ie5  
 

 
Alemany 
Aprender Idiomas y Cultura General con Rodrigo: https://goo.gl/Ma4Jxi 
Learn German with Herr Antrim: https://goo.gl/kNVjsf  
 

 
Chinès 
Dímelo en chino: https://goo.gl/m6XA9r  
Lyng PanChino: https://goo.gl/vQXYrn  
 

 
 
Francès 
Aprenda francés con Pascal: https://goo.gl/vMMDlB  
 

 
 

 
Rus 
Ksenia Maestra: https://goo.gl/XdVIct  
 

 
 
Àrab 
Arabe Fàcil tv: https://goo.gl/P4c0zP  
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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.  
 

Ofertes de voluntariat a Itàlia i Eslovènia. 

 

L’entitat Nexes Interculturals per a joves és una associació juvenil sense ànim de lucre nascuda a 
Barcelona que convoca dues places amb el Servei de Voluntariat Europeu a Pesaro (Itàlia) i a 
Velenje (Eslovènia). Els dos projectes estan enfocats en el treball amb els joves i amb la comunitat 
local, animació social i cultural, projectes multimèdia, organització dels esdeveniments locals. Els 
projectes comencen al juliol 2017. 

Més informació a: https://goo.gl/AlwC4q  
 

“Youth Sociocultural Activator” projecte a Lituània. 
De l’1 d’agost 2017 a l’1 de juliol 2018 (11 mesos) a Kaunas, Lituània. Projecte per donar suport a 
les tasques diàries i activitats lúdiques en un centre d’atenció i rehabilitació per infants (0-7 anys). 
L’hospital "Lopšelis" es compon de dos departaments: 
 

1) Departament d’infants que proporciona atenció primària, serveis socials i educació per 
a nens/es d’entre 0-7 anys d'edat. 



 

6 
 

JUNY 2017 

 2) Departament de rehabilitació que ofereix serveis ambulatoris i de rehabilitació per a 
persones amb discapacitat d’entre 0-18 anys d'edat, d’arreu de Lituània. 
 

 
 

Les persones voluntàries donaran suport a les tasques diàries i activitats lúdiques en el centre 
Lopselis, principalment per a infants d’entre 0-7 anys. Els voluntaris/es SVE oferiran una gran 
oportunitat als infants de rebre atenció personalitzada, més possibilitats d'aprenentatge, calidesa, 
activitats creatives, etc. 11 mesos de projecte és un bon període per especialitzar-se en aquest 
ambient i profunditzar en la comprensió de les necessitats dels nens, formes d'aprenentatge, 
habilitats de cura, per comprendre aquest problema social i les seves conseqüències. 
 
Més informació a: https://goo.gl/vRMnN4  
 

“Difference? I make the difference!” EVS de 3 setmanes. 

Del 5 al 22 de juliol (3 setmanes), a Alentejo, Portugal. Per col·laborar amb diferents entitats locals 
duent a terme activitats relacionades amb l’animació sociocultural, pintura, esports, entre 
d’altres. Durant el SVE les persones voluntàries seran participes del projecte “Beja na Rua”, un 
festival d’art públic que celebra l’art al carrer. D’aquesta manera, organitzaran activitats culturals, 
esportives i musicals, debats, promouran el programa Erasmus+ i el voluntariat. 

Les persones voluntàries col·laboraran amb l’equip d’Autonomia e Descoberta, amb el 
Departament de Joventut del Municipi, i altres organitzacions juvenils que treballen amb i per a la 
comunitat de joves. El projecte estarà format per 6 voluntaris/es de Bulgària, Itàlia, Hongria, 
Estònia, Polònia i Catalunya. Es busca a gent motivada amb ganes d’ensenyar i d’aprendre! 
 
Més informació a: https://goo.gl/hGwgdU  
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 Intercanvis Juvenils i Formacions Internacionals 

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

Joventut, i són finançades pel programa Joventut en Acció. El viatge sol estar parcialment 
subvencionat, i l’estada està coberta. Els criteris de participació poden variar en funció del 
projecte i l’entitat coordinadora, demanant quota de participació i/o de soci de l’entitat. 

 

Intercanvi juvenil que barreja el món artístic amb la 
mobilitat.  
Del 24 al 31 de juliol a Auch, França, es realitzarà un intercanvi juvenil per a joves entre 18 i 25 
anys on la temàtica principal serà la creació d’un espai artístic i social de forma temporal, on 
generar debat entre joves mitjançant metodologies d’educació no formal: tallers, dinàmiques, 
jocs,… Aprendran a créixer en autoestima, a viure en solidaritat i democràcia, i és clar, en llibertat, 
per a trobar solucions i desenvolupar un pensament pràctic i creatiu. 
 
Els objectius que planteja aquest intercanvi són:  

− Promoure la diversitat cultural i lluitar contra qualsevol tipus de discriminació 

− Adquirir nous coneixements i eines per a la creativitat 

− Desenvolupar un esperit crític i de tolerància 
 
L’únic cost de participació és el de fer-se soci a La Víbria Intercultural (l’entitat catalana que és el 
soci organitzador) 30€ que són vàlids per tot un any. El menjar, l’allotjament, les activitats i el 
transport estan subvencionats al 100% pel programa Erasmus+ de la Unió Europea. Del cost del 
bitllet d’avió se subvencionarà un màxim de 275€, xifra que hauria de ser suficient per a cobrir un 
viatge d’anada i tornada. 
 
Més informació a: https://goo.gl/GPjHSE   
 

Ofertes formatives adreçades a professionals de joventut. 
Aquí teniu un recull de les properes formacions internacionals especialment preparades per a 
professionals que treballen amb població jove. Són una oportunitat única per a poder veure altres 
formes d’organització, projectes i propostes metodològiques, també pot servir per fer contactes i 
per intercanviar experiències amb persones d’arreu d’Europa.  
 

- Training and Trainers in the field of youth - Changes and Challenges. Del 9 al 13 d'octubre, 
República Txeca 

 
- Shadow the culture. Del 4 al 8 de setembre a Konstancin-Jeziorna, Polònia 

 
- EVS learning notebook! – Get Better, Get International!!! Del 29 d'agost al 2 de setembre, 

Molina (Màlaga) 
 

- EMPOWERING GIRLS: Jump in international youth work. Del 16 al 20 d'octbre a Espanya  
 

- All 4 Inclusion (Phase.1) Del 9 al 13 d'octubre a Eslovàquia 
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 - ToolFair ITALY. Del 3 al 6 d'octubre a Palermo, Itàlia. 
 

- TIC TAC en Français. Del 12 al 18 de novembre a Brusel·les, Bèlgica 
 
Per a les persones seleccionades, les despeses d'aquestes formacions (allotjament i viatge) estan 
finançades per Erasmus+: Youth in Action Programme. Per sol·licitar plaça 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/QrxmgR  
 

 Beques d’estudis 
 
'La beca de mi vida' per treballar i aprendre anglès a 
Australia  
 

AUssieYouTOO, grup de suport 
online per a espanyols que volen 
estudiar a Austràlia i l'empresa 
Adecco, convoquen "La beca de la 
meva vida" per trobar un jove amb 
perfil creatiu que vulgui treballar i 
aprendre anglès a Austràlia durant 
tres mesos. 
 
Per participar els candidats han de 
crear una campanya de 
màrqueting per Adecco i 

AUssieYouTOO i enviar les seves propostes, abans del 30 de juny a través de l'aplicació en 
Facebook creada especialment per a aquesta convocatòria. 
 
La beca està valorada en 8.000 euros, inclou bitllets d'avió d’anada i tornada, curs intensiu 
d'anglès a la prestigiosa escola Byron Bay English Language School, tres mesos de pràctiques 
remunerades en l'equip de Màrqueting de AUssieYouTOO, assegurança de salut obligatòria, 
allotjament durant el primer mes i assessorament continu durant el viatge per part dels experts a 
Austràlia. 
 
Les pràctiques tindran un sou mensual de $1.400 AUD per 4 hores de treball diàries i, depenent 
del seu acompliment, la persona tindrà l'oportunitat d'incorporar-se a terme indefinit a l'empresa.  
 
Data límit: 30 de juny del 2017 
Més informació: https://goo.gl/WGuPPA  
 

Beques d’investigació National Geographic 
National Geographic presenta per primera vegada a Espanya el seu programa de beques per a 
exploradors, investigadors i divulgadors que tenen com a objectiu aportar un major coneixement 
del nostre planeta i oferir solucions innovadores per un futur més sostenible i saludable. 
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Les Beques d'aquest programa es concedeixen en els camps de Recerca, Conservació, Educació, 
Divulgació o Tecnologia i s'engloben, al seu torn, dins de tres grans àrees: El Viatge Humà 
(projectes que exploren i documenten l'experiència humana a través del temps per preservar el 
nostre patrimoni compartit), Vida i Llocs Salvatges (projectes que exploren i documenten la 
biodiversitat de la Terra per comprendre millor i conservar espècies, hàbitats, processos i 
ecosistemes) i El nostre Planeta Canviant (projectes que exploren i documenten els sistemes 
terrestres i oceànics en el present, el passat i el futur per comprendre millor i protegir l'entorn en 
evolució).  
 
Dins d'aquestes àrees, els investigadors poden sol·licitar tres tipus diferents d'ajudes concretes 
per dur a terme els seus treballs. Aquestes subvencions poden ser Beques de Carrera Primerenca 
(brinden als sol·licitants la primera oportunitat de dirigir el seu propi projecte), Beques Estàndard 
(dirigides als qui tenen un horitzó clar de finalització del seu projecte, amb resultats mesurables 
i/o tangibles) o Beques Ràpides (pensades per donar una resposta ràpida davant circumstàncies 
excepcionals com a desastres naturals o destrucció imminent d'ecosistemes). 
Les ajudes poden sol·licitar-se online al llarg dels 365 dies de l'any.  
 
Més informació a: https://goo.gl/cP6ICr  

 
“Move2Learn, Learn2Move” beca per a grups de joves 
estudiants.  

 
La iniciativa de la Comissió Europea planteja aquesta eina per centres educatius que vulguin 
motivar l’aprenentatge a través d’intercanvis virtuals amb altres institucions educatives d’europa. 
El Move2learn, s’adreça a estudiants d’entre 16 i 19 anys que estiguin inscrits a la plataforma 
d’aprenentatge en línia eTwinning, on hauran de presentar els seus treballs i projectes (en petit 
grup o classe). La inclusió social serà un dels criteris importants a l'hora de triar els millors 
projectes. El termini de presentació de treballs finalitza el 30 de juny. 
 
Els millors treballs de cada estat membre seran premiats amb bitllets de transport per un valor 
màxim de 350 euros. S’haurà de viatjar de forma sostenible a un altre país de la UE i, si és 
possible, al centre educatiu d’un altre país amb el qual s’hagi compartit algun projecte a través 
d’internet. Les despeses d’allotjament no estan incloses. 
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El període per dur a terme el viatge, que no pot superar les dues setmanes de durada, va des del 
mes d’agost de 2017 fins al mes de desembre de 2018. Aquests viatges es podran fer en grup, 
com a part d'una sortida escolar, o individualment, depenent de la decisió dels pares i del 
professorat al respecte.  
 
Data límit: 30 de juny del 2017 
Més informació: https://goo.gl/Q1p2fM  
 

1 any, 12 persones, 40 països i 2400€ al mes: The World 
Life Experience 
The World Life Experience està buscant un grup de 12 persones de diferents parts del món per a 
realitzar un viatge a través de 40 països, descobrint diferents formes de vida, col·laborant amb 
organitzacions locals d'acció social, i intercanviant punts de vista sobre el que experimenten. Es 
paga una quota per participar en la selecció d’aquest projecte, que servirà per cobrir-ne les 
despeses. 
 
Pels 12 seleccionats, tots els costos estan coberts - viatges, allotjament, menjar, les experiències 
locals, les assegurances i l'assistència sanitària bàsica. Les activitats es planifiquen i es van 
completant com a grup. Els participants se'ls paguen 2.500 euros al mes per compartir la seva 
experiència. 
 
Els objectius del projecte són: 

- Promoure la responsabilitat social, amb donacions directes a les ONG globals 
- Oferir als participants una experiència única 
- Augmentar la consciència de la diversitat social i cultural del món. 

 
Data límit: 30 de juny del 2017 
Més informació a: https://goo.gl/aNVq2m  
 

Pràctiques Laborals 
 
Pràctiques professionals d’ajudant del professorat 
d’idiomes amb el programa Eurodissea  
Eurodissea és un programa d’intercanvi de l’Assemblea de les Regions d’Europa (ARE) que ofereix 
pràctiques de tres a set mesos a l’estranger per a joves que estiguin en el procés de recerca de 
feina. L’objectiu d’aquest programa és proporcionar als joves una experiència professional i a 
l’hora, donar l’oportunitat d’aprendre una llengua estrangera i millorar el seu coneixement. 
Aquest programa ofereix un lloc de pràctiques amb l’obtenció final d’un certificat, un curs 
d’idioma subvencionat, allotjament, assegurança i un salari mensual.  
 
L’oferta que us mostrem és per a fer d’ajudant de suport al professorat d’idiomes en escoles de 
primària i secundària a Croàcia. Es treballarà la cultura, les tradicions i el llenguatge fent classes 
individuals a infants i joves amb dificultats d’aprenentatge. 
 
Data límit: 15 de març del 2017 
Més informació a: https://goo.gl/SQk9vt  
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 Ofertes de feina 
 
Treballa en un parc temàtic durant l’estiu. 
Durant els mesos d’estiu la demanda de mà d’obra als parcs temàtics es veu augmentada i molts 
parcs obren processos de selecció per a reforçar la seva plantilla. La demanda és variada, però la 
majoria de feines que s’ofereixen estan relacionades amb el món de l’hostaleria o el comerç 
(cuiners, cambrers, dependents i caixes, personal pels hotels...). 
Si tens un bon nivell d’idiomes pots contactar amb diferents parcs temàtics per a fer arribar la 
teva candidatura o presentar-te a les seves ofertes. Sovint dins de les condicions de l’oferta 
l’allotjament hi ve inclòs. 
 
A nivell internacional: 
Llistat de parcs temàtics europeus classificats per països: https://goo.gl/NFtlZl   
Informació sobre els tipus de treball en parcs temàtics i ofertes d’Europa i dels EUA: 
https://goo.gl/4eW56n    
Informació general i ofertes laborals a diferents parcs temàtics: www.parquestematicos.org   
 
A França:  
www.disneylandparis-casting.com   
www.recrute.parcasterix.fr   
www.futuroscope.com/emplois   
 
Al Regne Unit: 
www.gulliversfun.co.uk   
www.balppa.org/jobs.cfm   
www.merlincareers.com   
www.adventureisland.co.uk   
 
A Alemanya:  
http://corporate.europapark.com/de/jobs-karriere/karriere-im-europa-park/   
http://jobs.legoland.com/?_ga=2.84347993.1704152741.1495204504-1631622887.1495204502   
http://www.playmobil-funpark.de/en/Jobs.html   
https://www.belantis.de/de/jobs  

 
Viure i treballar a EEUU durant l’estiu. 
El govern dels Estats Units d’Amèrica compta amb un programa per a joves d’enter 18 i 28 anys, 

que siguin estudiants, per a viure i treballar durant els mesos d’estiu (amb un màxim de 4 mesos). 

Les feines que s’ofereixen són estacionals, en el camp de l’hostaleria i turisme, parcs naturals, 

parcs d’atraccions… El requisit indispensable és tenir un nivell d’anglès suficient per a poder 

desenvolupar-te a la feina amb normalitat.  

Per a poder participar d’aquest programa has de fer-ho a través d’una agència aprovada pel 

Departament d’Estat dels EEUU, i serà qui ajudarà a realitzar els tràmits administratius per obtenir 

el formulari DS-2019 que serà el que s’haurà d’entregar al consolat. 

Podeu accedir al llistat d’agències a través d’aquest enllaç: https://goo.gl/XaNWF7   
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 Haureu d’adreçar-vos a la pàgina web de les diferents agències per a poder veure les tarifes que 

tenen, quin tipus de programa ofereixen (per viure i treballar) i en quines condicions. 

Places de professors en Seccions bilingües d'espanyol 

El Ministeri d’ Educació Cultura i Esports conjuntament amb la secretaria d’Estat d’Educació, 

Formació Professional i Universitats, convoquen un màxim de 128 places de professors per 

impartir llengua i cultura espanyoles i altres àrees en espanyol, en les Seccions bilingües 

d'espanyol en Centres educatius de Bulgària, Xina, Eslovàquia, Hongria, Polònia, República Txeca, 

Romania, Rússia i Turquia per al curs 2017-2018. 

La dotació de cada ajuda serà per una quantia màxima de 13.176 euros per curs acadèmic, 

excepte pels professors destinats a Rússia, que la quantia serà de 17.580 euros, i pels professors 

destinats a Xina i a Turquia, que serà de 9.600 euros. Una ajuda de despeses de viatge d'anada i 

tornada d'1.000 euros, excepte en el cas de Xina, que serà d'1.200 euros. 

Data límit: 20 de juny del 2017 

Més informació a: https://goo.gl/5O5B4P  
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 El Maresme es mou! 
Alella obre les inscripcions per a un intercanvi juvenil a 
Carquefou, França.  

El «Raid 'Erdre» és una carrera esportiva durant la 
qual els participants s'expressen a través diferents 
esports. Aquesta estada es recolza en el principi d'un 
raid amb una diversitat d’activitats proposades i un 
ritme bastant constant en el qual s'encadenen. 
Durant aquests cinc dies, els i les joves comparteixen 
la vida en col·lectivitat en un campament i 
practicaran activitats esportives poc comuns. 

El Raid'Erdre s´organitza  segons els següents 
principis: l'autonomia, l'intercanvi, el joc net i  la diversitat. Cada equip composat per 
quatre joves, haurà d’organitzar-se durant tota la setmana per cuinar, gestionar el seu 
somni i estar a punt físicament per a les proves. Els i les joves alellencs hi participen 
formant dos equips. 

La forma d´accés és a l’intercanvi és oberta i es fa mitjançant unes bases de participació.  
A l´edició el 2017 s´inclou la novetat de la participació d´un jove que acompanyarà al grup 
juntament amb el professional de joventut. Aquest es podrà vincular al projecte de cara a 
futures edicions, com a un dels joves que lideraran el projecte d´intercanvi. 

 

Data límit: 26 de juny del 2017 

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

 

Taula d’experiències d’intercanvis juvenils 

 
El passat 23 de maig varem tenir l’oportunitat d’escoltar diverses experiències 
relacionades amb els intercanvis juvenils amb el programa Erasmus+.   

La sessió la va encetar una presentació general a càrrec de l’entitat Nexes, on se’ns van 
presentar els projectes d’intercanvi internacional, dins del programa Erasmus+, les 
diferents fases de la seva elaboració i realització, els circuits per demanar-los, les formes 
de participació dels i les joves.  
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 Després es varen presentar les següents ponències que ens explicarien les seves pròpies 
vivències pel què fa a l’organització i participació en un intercanvi juvenil: 

 

INS Premià de Mar i la Fundació “Compartir” de Romania. 

La presentació la van fer els propis joves de l’institut de Premià de Mar, entre els quals 
s’hi comptaven persones que van estar presents en l’intercanvi del 2015 amb un grup de 
Romania, i estudiants que aquest any han participat a una formació a Lubiana, per tal de 
construir ells i elles un nou intercanvi. La particularitat d’aquest model, es que es fa des 
de l’ensenyament formal i que les tasques que s’involucren en el disseny del projecte 
formen part de les activitats acadèmiques en el Cicle de Formació Professional Bàsica. 
També durant l’intercanvi a més de les activitats de convivència, es realitzen experiments 
per induir diverses teories científiques.  
https://vimeo.com/channels/foradequadre/131310085  
 
Servei de Joventut de la Garrotxa 
Participa en intercanvis entre joves catalans i del sud de França sobre una problemàtica 
que tenen en comú, com és l’accés a l’educació en comarques rurals i quines solucions es 
poden plantejar davant d’aquestes desigualtats. El projecte es va iniciar l'estiu de 2014 i 
aquesta edició serà la quarta, s’hi ha sumat la regió del ripollès i de Aspres, essent ara 
joves de 4 regions participants. Després d’aquest intercanvi consolidat amb el sud de 
França els i les joves de la Garrotxa, especialment aquells que participen en l’àmbit 
comunitari del municipi, iniciaran aquest any un nou intercanvi amb joves del nord 
d’Europa.     
http://www.garrotxajove.cat/inici/noticies/1-general/1091-2016-07-28-08-00-24  
 
Casal de joves El Kaliu de Lliça de Vall 
El tècnic de joventut de Lliçà de Vall, ens ha explicat com ha estat l’experiència 
internacional de participació dels i les joves del  Casal El Kaliu. En aquest cas, després 
d’haver realitzat ja un intercanvi previ a Italià, han decidit continuar vinculats, i treballar 
aquest any sobre el “Hate speach” o els discursos de l’odi que s’estan estenent a la 
política d’extrema dreta europea. Totes les tasques des del seu disseny a la sol·licitud són 
responsabilitat d’aquests joves, constituint un exercici d’aprenentatge de la participació i 
la ciutadania.   
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 Estand Fira d'Entitats de Pineda de Mar 
L’acció es va realitzar durant el cap de setmana del 27 i 28 de maig amb l’objectiu de 
donar a conèixer el Servei de Mobilitat Internacional Jove del Maresme, durant la Fira 
d'Entitats de Pineda de Mar.  
 
Es van exposar diversos materials del Servei amb informació variada sobre els projectes 
de mobilitat, i es va editar un Roll-up per a l’ocasió. Al llarg del cap de setmana es van 
anar acostant joves que van rebre informació i se’ls hi va oferir la possibilitat, a qui ho 
volgués, de demanar hora per a una assessoria presencial a un dels dos punts dels què 
disposa el municipi: al Punt d’Informació Juvenil de Can Jalpi i al de Poblenou. 
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 Maresmecs/ques al món 
 
Together 4 diversity: intercanvi juvenil entre entitats de 
lleure.  
La  Marián, una monitora de l’esplai La Tribu de Mataró recorda com va ser 

l’experiència de fer un intercanvi juvenil en un campament internacional en 

el seu últim any com a jove de l’esplai. 

 

Hola! Sóc la Marián Rodés i la meva experiència a nivell internacional la vaig viure farà uns quatre 
anys. El meu esplai (La Tribu) està federat a Esplac (Esplais Catalans), que és una entitat que 
reuneix molts dels esplais de Catalunya. Des de Esplac, ens van informar de que hi havia uns 
campaments internacionals anomenats: “TOGETHER FOR DIVERSITY” prop del Pedraforca, on hi 
hauria gent d’Itàlia, Alemanya, Noruega, Gran Bretanya, Finlàndia, i Lituània... així que vaig pensar 
que seria una oportunitat única per conèixer altres cultures, maneres de fer i acumular 
experiències,  aquest cop, a prop de casa. 

Durant el campament ens vam organitzar amb quatre “villages” i en cadascun d’aquests hi vivien 
4 grups d’esplais de diferents països, també teníem el campament central que era on ens reuníem 
totes. Allà vam conviure durant 10 dies entre muntanyes i noves cultures.  

Va ser molt enriquidor conviure amb altres maneres de fer i altres punts de vista, ja que havíem 
de compartir coses molt bàsiques, sense tecnologies, directament de la natura, repartir-nos les 
tasques per comissions, (netejar latrines, plats, activitats, cuidar l’entorn, repartir menjar..) i el 
veure com cada persona ho vivia era divertit, les tendències de cada grup, maneres de comunicar-
se...  

Un dels majors problemes que vam tenir, es que dels 10 dies, van ploure 7 i mig i algunes de les 
activitats no es van poder acabar de fer. Moltes nits havíem d’evacuar el terreny, i hi havia moltes 
persones acostumades a altres entorns i això creava mal estar. Però la pluja no podia amb 
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 nosaltres, cooperàvem per refer totes les estructures i les parts del campament que la pluja 
destruïa. I malgrat la pluja, era brutal veure mes de 200 persones reunides en una carpa, cantant 
cançons de tota mena, fent caliu... En aquell moment no importava fins on t’arribés el fang o si 
aquella nit sopaves una o dues salsitxes. En aquell moment estaves a casa i no pas pel lloc, sinó 
per totes les persones que t’acompanyaven, que ja era una família.  

Era genial com a mesura que passaven els dies, veies que anaves compartint valors que al teu 
esplai sempre s’han parlat i allà els podies aplicar al 100 per 100. I com paraules, expressions i 
formes de fer les coses, s’anaven posant en comú, creant així de noves juntes. Va ser divertit com 
es van crear lemes del campament com “TOGETHER FOR SURVIVAL”  o, veure la diferència dels 
països menys mediterranis que sempre cridàvem “WE WANT MORE FISICAL CONTACT”, el primer 
exemple degut a la pluja i el segon va ser l’excusa per conèixer gent nova.  

 

Vaig decidir marxar i fer un intercanvi com aquest, malgrat estava molt insegura, perquè perdia 
una part important de l’estiu a la meva ciutat i perquè mai saps que et trobaràs. Però si tingues 
oportunitat, marxaria de nou cada cop que se’m presentés l’ocasió i no dubtaria en recomanar-ho 
a tothom que, aquestes experiències no les pots tenir sempre i son una gran oportunitat per 
carregar la teva motxilla de coneixements i créixer com a persona.   

No trobo a faltar pas la pluja! Però si la companyia de totes les persones que fèiem per 
comunicar-nos, amb senyals, amb danses, amb jocs, aprenent idiomes, provant nous jocs i 
activitats, per un motiu: conviure amb harmonia amb la resta de persones. 

 
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. 


