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 El Maresme es mou! 

 

Ja podràs visitar l’exposició 
“REPTES, JOVES DEL MARESME 
EN ELS RÈGIMS DE MOBILTIAT” 
 

El dijous 5 d’abril, es donarà el tret de sortida a 

l’exposició “Reptes, joves del Maresme en els 

règims de mobilitat” que el Servei ha elaborat a 

partir de recollir les experiències de vuit persones 

joves que han viscut una temporada a l’estranger. 

 

Igual que en l’apartat del nostre butlletí mensual, 

“Maresmencs i maresmenques al món”, 

l’exposició narra el fet de marxar en primera 

persona, destacant els aspectes d’aquesta 

experiència tal com es viu. Com és la convivència 

en un grup de 15 voluntaris que provenen d’11 

països diferents? Com et sents en una família 

quan passes a formar-ne part en tant que au-

pair? I quan vas a canviar el món, i resulta que 

després del teu xoc cultural, et sembla que ets tu 

qui torna canviada?     

 

L’exposició inclou vuit històries sobre: treball a Holanda, pràctiques a la Xina, Au-pair a 

Londres, Voluntariat en ONG’s al Nepal, Servei de Voluntariat Europeu a Eslovènia, el 

Voluntariat lliure a Alemanya, Camps de treball a Itàlia, i turisme alternatiu a Iran. 

Configura així un mapa tant geogràfic com temàtic, respecte a la mobilitat, que es 

complementa amb tres vídeos en què els protagonistes ens expliquen la preparació i el 

moment de marxar, els aprenentatges i el retorn, tancant així el cicle de l’estada fora.  
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 L’exposició ja ha iniciat la seva itinerància pels diferents espais del Maresme, consulteu on 

la podeu veure en els pròxims mesos,  aquí teniu l’agenda que seguirà: 

- Del 5 al 16 de març a Can Batlle, Espai Jove de Palafolls.  

 

- Del 19 al 29 de març a la Biblioteca Ernest Lluch, de Vilassar de Mar. 

- 5 d’Abril, Inauguració a l’Espai Jove de Cerdanyola, Mataró. 

- Del 9 al 13 d’Abril, a les Escoles Fabra, d’Alella. 

- Del 16 al 20 d’Abril, a la SIOP,  Mataró. 

 

Tallers a l’Institut de Canet. 

L’institut Lluís Domènech i Montaner ha acollit 
aquest últim mes els tallers de mobilitat 
internacionals amb els i les joves de segon de 
batxillerat. Hem estat explorant les diferents 
possibilitats i opcions que tenen al seu abast, en un 
taller dinàmic i enriquidor.  
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 Maresmecs/ques al món 

 
Marianów Experience. 
 
En Carlos Linares Benítez, un jove nascut a Mataró i estudiant del grau en 
Administració i Direcció d’Empreses, ens explica la seva experiència en un 
camp de treball.  

 
El darrer mes de Juliol vaig participar en un camp de 
treball a Marianów, un petit poble d’uns 60 habitants 
prop de Varsòvia. A partir d’una assessoria amb el Servei 
de Mobilitat Internacional Jove del Maresme vaig 
contactar amb l’SCI, entitat que organitzava el projecte. 
Els coordinadors del camp van estar en contacte 
permanent amb nosaltres i ens van ajudar en tot 
moment. El projecte estava format per un grup de 7 
voluntaris procedents d’Espanya, Itàlia, Polònia, Rússia i 
Ucraïna.  
 
La nostra feina consistia en preparar i dur a terme 
activitats d’entreteniment per a un grup de 30 nens i 
nenes residents a la zona (de 8 a 13 anys 

aproximadament). Es tractava d’una zona rural i tranquil·la, apartada de l’àrea 
metropolitana de Varsòvia, formada per pobles molts petits en els quals no hi havia una 
gran oferta de lleure per als nens i nenes, i és per això que l’associació AXA, junt amb l’SCI 
van decidir crear una mena de casal d’estiu amb voluntaris internacionals. Les activitats 
que preparàvem eren bàsicament tallers de manualitats (workshops), esports, jocs 
d’aigua, balls, obres de teatre i altres actuacions. També destacava la temàtica de la 
diversitat cultural. De fet, cada dia preparàvem els jocs i les manualitats tradicionals d’un 
dels països dels quals procedíem els voluntaris. A més, havíem d’animar als nens i nenes a 
parlar anglès el màxim possible, per tal que aprenguessin mentre s’ho passaven d’allò 
més bé. 
 
Comptàvem amb el suport de voluntaris locals per a realitzar certes activitats, així com 
per fer el dinar. Dinàvem a la casa amb 
els infants i només ens encarregàvem de 
parar taula. De l’esmorzar, el sopar i la 
neteja de la casa, ens encarregàvem 
nosaltres mateixos. 
 
Treballàvem aproximadament unes 6 
hores diàries amb els infants (de 10h a 
16h). A la tarda, també teníem força feina 
planificant i preparant les activitats del 
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 dia següent, però alhora podíem gaudir de temps lliure per sortir a fer un tomb en bici pel 

veïnat, jugar al billar, passejar pel poble o simplement relaxar-nos a dins, descansant o 
xerrant. El cap de setmana de descans vam aprofitar per visitar Poznan, una ciutat 
polonesa prop d’Alemanya que ens va resultar alhora preciosa i peculiar. El darrer cap de 
setmana, 4 dels voluntaris també vam decidir visitar Varsòvia, la capital. 

 
Pel que fa a l’allotjament, ho vam tenir d’allò més bé. Dormíem a una casa rural molt 
espaiosa, amb dues dutxes i tres habitacions d’un, dos i quatre llits. La casa tenia una 
cuina en condicions i una sala per jugar al billar. La nostra veïna era membre de 
l’organització AXA i ens deixava utilitzar la rentadora i el wifi. A més, ens proveïa del 
menjar i part del material que necessitàvem per fer les activitats. 
 
La veritat és que feia temps que volia prendre part d’un projecte com aquest i només 
me’n penedeixo de no haver-me decidit abans. Només tinc bones paraules pels 
companys, els coordinadors voluntaris, els organitzadors, i els nens i nenes amb els quals 
vaig passar uns dies inoblidables. He gaudit gairebé com ho vaig fer quan era jo el nen 
que participava als casals d’estiu. 
 
Personalment, penso que aquesta experiència ha estat gratificant, m’ha aportat molt. 
Malgrat que els integrants compartíem la passió pels idiomes, no teníem gaire 
experiència en el camp de l’educació. Tot i així, considero que ens en vam sortir força bé. 
He hagut de planificar, treballar en equip, comunicar-me en anglès i amb gestos amb els 
nens i nenes , i he après molt d’altres països i cultures, coses que realment només pots 
aprendre quan convius amb la gent i formes un bon equip.  
 
Des de l’SCI només requerien que portéssim la targeta sanitària europea, i els 
coordinadors del camp ens van anar informant i aconsellant sobre altres coses que portar, 
material, vestuari, etc. 
 
Vaig triar el projecte per la informació que es podia veure al portal de l’SCI, i no tan pel 
país. Tot i que penso que Polònia és un país maquíssim per visitar i poc conegut 
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 (especialment recomano visitar Cracòvia). Recomano també l’experiència en un projecte 

d’aquest tipus pel que m’ha aportat personalment, com he dit anteriorment, i en especial 
aquest projecte per a joves que vulguin dedicar-se a l’educació i a l’ensenyament 
d’idiomes.  
 
Com a dificultat vaig trobar únicament la comunicació amb els nens i nenes més joves (8-
10 anys), ja que òbviament els hi costava comunicar-se en anglès i havíem de recórrer als 
gestos. La col·laboració dels voluntaris locals i d’una voluntària Polonesa del grup va ser 
clau en algunes situacions en què era difícil transmetre idees o entendre el que deien els 
nens i nenes locals. 
 

 
 
 

Ets un maresmenc/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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 Notícies 

 
Concurs de bandes per tocar al YO! Fest a Estrasburg. 
El Fòrum Europeu de la Joventut i JM International convoquen, una nova edició del 
Concurs de Bandes Emergents. Els o les guanyadores tocaran al  YO!Fest, que tindrà lloc a 
Estrasburg (França) de l'1 al 2 de juny del 2018. El YO!Fest és un festival dinàmic, un 
esdeveniment de referència per als joves europeus que combina política, debats i tallers, 
amb música en viu i una gran varietat d'actuacions artístiques. 
 

 
 
L'organització del YO! Fest cobrirà els viatges d'anada i retorn de les bandes guanyadores 
a Estrasburg, el seu transport intern per la ciutat, allotjament, menjar, i una dotació de 50 
euros per a cadascun dels membres de la banda. 
 
Data límit: 18 de març del 2018 
Més informació a: https://goo.gl/17aVgL  
 
 

Fora de la Península: Programa “Ruta Siete” per les Illes 
Canàries 
 
Aquest programa impulsat la Universitat de Las Palmas de Gran Canàries i la Fundació 

Universitària de Las Palmas busca empoderar als joves 
a través d'experiències reals que generin un impacte 
emocional en ells/es i que els aportin habilitats i 
competències relacionades amb la solidaritat, la 
justícia social, la sostenibilitat i el benestar emocional. 
 
Aquesta acció consisteix en un viatge per les illes 
Canàries durant 35 dies d'estiu (la sortida s'estima que 
es farà durant els últims dies de Juliol fins a finals 
d'Agost) en el qual 45 universitaris/es recorren, en un 
viatge nòmada, les illes realitzant multitud d'accions de 
canvi positiu. 
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L'únic requisit obligatori per participar és ser estudiant de diplomatura, ensenyaments 
superiors, grau, llicenciatura, màster o doctorat de qualsevol universitat espanyola o 
estrangera amb matrícula en vigor.  
 
Data límit: 20 de març del 2018 
Més informació a: https://goo.gl/F6wiaJ  
 

Premis Mans Unides 2018 
Mans Unides convoca una nova edició dels seus premis: de cartells, de relats, de premsa i 
de fotografia. Les modalitats són: 

- Si ets un jove escriptor i vols apuntar-te a la lluita contra la pobresa, no et perdis el 
Premi de Relats per a nens i joves. 

- Si ets un periodista compromès, disposat a donar a conèixer unes realitats 
diferents o a fer-te ressò del treball de Mans Unides, el teu és el Premi de Premsa. 

- Si ets un fotògraf capaç d'explicar en imatges el que succeeix més enllà de les 
nostres fronteres, participa en el Premi de Fotografia. 

 
Data límit: 5  maig del 2018 
Més informació a: https://goo.gl/rwhJiD  

 
Projectes de Voluntariat 

 

Voluntariat a museus de Londres 

 
El passat mes, el portal “Trabajar por el mundo” publicava un article sobre voluntariats a 
museus a Londres. A la pàgina trobareu un llistat dels museus que estan oberts a aquest 
tipus d’iniciativa. Solen ser programes que estan oberts tot l’any i no són remunerats. Si 
t’interessa fer una estada carregada d’art i en una gran capital com Londres, aquesta pot 
ser una gran experiència.  
 
Més informació a: https://goo.gl/M6v1ZZ  
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Obertes les inscripcions pels camps de treball de l’estiu. 
 
Els camps de treball són una experiència on 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 l’idioma del país on es fa. Duren un 
parell setmanes. L’edat mínima sol ser 18 anys (16 en alguns casos) però quan es tracta 
de països del Sud global normalment són 20 o 21. Els projectes ja tenen la data d’obertura 
de les inscripcions i serà el proper dia 12 de febrer.  
  

SCI, pels camps de voluntariat: https://goo.gl/xtk3bc  
COCAT, coordinadora de camps de treball: https://goo.gl/ztsH7T  
Setem, pels camps de solidaritat: https://goo.gl/itGHms  

 

Projecte de voluntariat Europeu  “YES” a Romania 
 
Aquest projecte dins del marc de l’antic EVS es realitzarà del 15 d’agost al 15 de 
desembre de 2018 a l’entitat Association Comunities for Youth que és una ONG que actua 
a la ciutat de Bailesti. La missió d’ACT és desenvolupar, implementar i donar suport als 
programes de desenvolupament juvenil construïts entorn dels conceptes d’aprenentatge 
permanent, mobilitat i associativitat. L’objectiu general és augmentar les possibilitats 
d’autoocupació (emprenedoria) i d’ocupació laboral per a 150 alumnes de 5 escoles 
secundàries a Craiova amb l’ajuda de 5 voluntaris/es. 
 

Data límit: 15 d’abril del 2018 
Més informació a: https://goo.gl/wyn7wS  
 

Projecte de Voluntariat Europeu SMART – Supporting 
youth Motivation, Actions, Sense of Responsibility and 
Tenacity  
 
Dins del programa d’Eramus+ es subvenciona aquest projecte que serà de l’1 d’octubre 
de 2018 al 30 de setembre 2019 a Bolonya, Itàlia. Projecte que es desenvolupa en un 
centre per persones amb diversitat funcional. Els voluntaris/es s’introduiran 
majoritàriament en les activitats de socialització i d’integració per als usuaris, com ara 
activitats socials i recreatives. A més, s’espera que col·laborin conjuntament amb els 
membres del personal en activitats diàries (tallers, activitat física, activitats externes i 
esdeveniments especials, excursions…) 
 
Més informació a: https://goo.gl/gQL1By  
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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 Start the Cha(i)nge  
Catalunya Voluntària està organitzant un intercanvi juvenil internacional del 19 al 27 de 
maig de 2018 a Vilanova i la Geltrú. L’intercanvi estarà format per 20 participants de: 
Lituània, Romania, Turquia i Catalunya.  
 
Start the Cha(i)nge vol apoderar a les persones joves per prendre iniciativa per ser part 
activa del canvi a nivell personal, local i social. Aquest intercanvi pretén millorar 
l’autoestima i diferents competències a través de l’educació no reglada i l’aprenentatge 
intercultural. L’objectiu principal de l’intercanvi és adonar-se de la importància del rol 
individual per crear un canvi global. Amb aquest intercanvi es pretén que els participants 
s’ajudin per mostrar el seu potencial creatiu, d’expressió, comunicació i aprenentatge.  
 
Més informació a: https://goo.gl/6c68ej  
 

Beques  
 
Beques per estudiar a la Universitat de Bolonya 
La Universitat de Bolonya, Itàlia, convoca beques per a estudiants internacionals que 
desitgin inscriure's en el Primer o Segon Cicle així com en Programes de Grau de la 
Universitat de Bolonya en el curs escolar 2018/2019. La dotació d'aquestes beques per 
estudiar a Bolonya és d'11.000 euros o exempció de la quota de matrícula. Per obtenir 
una d'aquestes beques has de complir amb una sèrie de requisits com: 

- Estar en possessió d’un títol vàlid per accedir al seu Programa triat, expedit per 
una institució fora del sistema educatiu italià. 

- Realitzar una de les següents proves a la data límit de sol·licitud: SAT (si vostè està 
interessat a inscriure's en un primer o Programa didàctic cicle únic) GRE (si vostè 
està interessat a inscriure's en un programa de Segon Cicle de Grau). 

- No tenir més de 30 anys d'edat. 
 
Data límit: 30 març del 2018 
Més informació a: https://goo.gl/55F8Fe  
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Beques per a estudiar anglès a l’estiu 
El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport ha convocat les beques destinades als participants 
al Programa Intensiu d'Immersió Lingüística en anglès a les quals podran accedir 
estudiants de Batxillerat, de Grau Mitjà de Formació Professional, d'Arts Plàstiques i 
Disseny, d'Ensenyaments Esportius, d'Ensenyaments Professionals de Música i Dansa i 
d'Idiomes de Nivell Intermedi i Avançat per a l'any 2018. En concret, per a aquesta edició, 
es convoquen un total de 2.400 beques per a l'estada i participació al programa, d'una 
setmana de durada en règim d'internat i pensió completa, entre els dies 1 i 29 de juliol de 
2018. 
 
Tots els alumnes sol·licitants hauran d'acreditar tenir totalment aprovat el curs anterior, 
amb una nota final mínima de 7,5 punts en l'assignatura d'anglès. La quantia màxima de 
la beca que rebran serà de 900 euros. 
 
Data límit: 22 de març 2018 
Més informació a: https://goo.gl/7s2P5C  
 
 

Beques d’arts Plàstiques 2018  

 
La Fundació Botín ha convocat 8 Beques d'Arts Plàstiques, destinades a formació, recerca 
i realització de projectes personals en l'àmbit de la creació artística per a artistes de 
qualsevol nacionalitat. Dos d'aquestes beques es destinaran amb prioritat a espanyols 
menors de 30 anys per traslladar-se a l'estranger a fi de continuar el seu treball, estudi o 
estades en residència. L'inici de la beca, serà imprescindible que es realitzi abans de 
finalitzar 2018. La durada d'aquesta beca serà de 9 mesos. 
  
Data límit: 5 maig del 2018 
Més informació a: https://goo.gl/ys6gmS  
 

Beques Fulbright per l’ampliació d’estudis 2019-2020 
La Comissió Fulbright convoca 25 beques destinades a joves titulats superiors que estiguin 
interessats en programes de Master's, Ph.D. o, excepcionalment, en projectes de recerca 
predoctoral en universitats d'Estats Units. Les beques es concediran per un curs acadèmic 
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 o per dotze mesos. El període de gaudi d'aquestes beques s'establirà segons el calendari 

acadèmic de la universitat de destinació, que haurà d'estar comprès entre l'estiu o tardor 
de 2019 i l'estiu de 2020. 
 
Data límit: 15 de març del 2018 
Més informació a: https://goo.gl/vgFbjQ  
 
 

Programa bilingüe d’estiu ActionxChange 
La Fundació Comitè Espanyol dels Colegio del Mundo Unido (UWC) ha obert la 
convocatòria de places per inscriure's al seu programa d'estiu Action x Change (AxC), que 
tindrà lloc del 29 de juny al 13 de juliol de 2018. Aquesta iniciativa consisteix en un 
programa bilingüe (anglès/espanyol) i residencial de 15 dies de durada, dirigit a 
estudiants de tot el món que hagin identificat problemes en les seves comunitats i vulguin 
actuar de forma col·lectiva i individual per a un canvi positiu. 
 
El programa comptarà amb una sèrie de beques generals, patrocinades per la Fundació 
ONCE i la Fundació Professor Uría, per a candidats amb discapacitat i també per a aquells 
amb recursos econòmics limitats i residents a Espanya, respectivament. 
 
Data límit: 1 d’abril del 2018 
Més informació: https://goo.gl/PR8xRc  
 

Pràctiques Laborals 
 
Beques de pràctiques per a empreses de la Unió Europea 
La Cambra de comerç de Navarra ajudarà i orientarà als joves per realitzar una estada en 
una empresa de la Unió Europea. A més, els proporcionarà una sèrie d'eines que li 
permetran desplaçar-se a l'estranger. També, i de cara a preparar al jove abans d'iniciar la 
seva mobilitat, rebrà una formació en idiomes, competències i habilitats per a l'ocupació 
i, quan el perfil ho requereixi, una formació en Direcció i gestió d'empreses.  
 
Requisits:  

- Tenir entre 18 i 29 anys. 
- Tenir coneixement d'anglès o l'idioma de treball en destinació igual o superior a un 

B1 conforme al Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (CEFR). 
- Comptar amb un contracte laboral o en pràctiques en una empresa de la Unió 

Europea. 
- Estar donat d'alta en Garantia Juvenil. 
- Estar inscrit en el Pla de Mobilitat (annex 7 de la convocatòria). 
- No haver participat a cap altre programa o Pla de Mobilitat finançat pel Fondo 

Social Europeu. 
 



 

14 
 

MARÇ 2018 
 La quantia econòmica varia en funció de si el beneficiari va a realitzar pràctiques o 

compta amb un contracte laboral. En el cas de les pràctiques, cobreix les despeses de 
viatge i manutenció. Si es tracta d'un contracte laboral, l'ajuda és exclusivament per a 
despeses de viatge. 
 
Data límit: 14 de setembre del 2018 
Més informació: https://goo.gl/Uk3fWo  

Ofertes de feina 
 
Places d'estades professionals per a mestres a Europa. 
Convocatòria de 100 places per a la realització d'estades professionals en centres 
educatius d'Alemanya, Àustria, Bèlgica, França, Itàlia, Països Baixos, Portugal, Regne Unit, 
República d'Irlanda i Suïssa, per a professorat pertanyent als cossos de Mestres 
d'Educació Infantil i Primària, Professors d'Ensenyament Secundari, Catedràtics 
d'Ensenyament Secundari, Professors d'Escoles. 
Els candidats seleccionats rebran una ajuda d'1.300 euros per a les seves despeses de 
transport, allotjament i manutenció. Aquesta quantitat està subjecta a les retencions que 
siguin aplicable. 
 
Data límit: 22 maig del 2018 
Més informació a: https://goo.gl/Bvz59m  
 

Treballa per Amnistia Internacional. 
A la pàgina web de l’organització, trobareu els anuncis de les últimes oportunitats 
professionals; amb ofertes de la plantilla, de voluntariat i de pràctiques disponibles a les 
nostres oficines de tot el món. Actualment tenen obertes places per a la secció de 
comunicació, a la de recaptació de fons, a l’oficina i operacions globals 
 
Més informació a: https://goo.gl/MYVcuy  
 

Places com a professorat interí en programes educatius a 
Itàlia. 
S’obre concurs de mèrits per a la formació de les llistes d’aspirants per cobrir places de 
docents en centres i programes de l’acció educativa espanyola a Itàlia pel curs 2019/18. 
Els requisits són: tenir nacionalitat d’algun dels estats membre de la Unió Europea, ser 
major d’edat, tenir una experiència docent de com a mínim 6 mesos en centres públics o 
privats, tenir un màster que acrediti la formació pedagògica i didàctica que t’habiliti per 
ser professor/a d’ESO, Batxillerat i Formació Professional, tenir coneixements d’italià (B1 
o B2 segons l’especialitat).  
 
Data límit: 12 de març del 2018 
Més informació a: https://goo.gl/ASJvfF  
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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 
 
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. 


