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El Maresme es mou! 

 

Xerrada a Teià sobre els camps de treball internacionals 
amb entitats convidades  

Els camps de treball són una 
experiència en la què un grup de 
voluntaris, dediquen el seu temps 
a desenvolupar tasques en el 
projecte que hagin escollit a 
l’estranger, i que pot ser dins 
l’àmbit educatiu, social, 
mediambiental, el món de 
l’esport, la cultura o altre. En 
funció del projecte 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 tenir nocions de la llengua del país 
on es fa el camp. Duren un parell setmanes. 

La xerrada sobre Camps de treball es realitzarà el proper 12 d’abril a les 18.00h si ets 

menor, i a les 19.00h si ets major d’edat al Casal de Joves de Teià (situat al Parc Godó). 

Serà una oportunitat perquè diverses entitats organitzadores dels camps de treball, 

expliquin la seva oferta per aquest any. Comptarem entre d’altres amb la presència de la 

COCAT i el Servei Civil Internacional  

Per apuntar-se cal fer-ho en aquest link: https://goo.gl/forms/gZWFnEafCzr9n02G3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cocat.org/noves-dates-per-les-xerrades-informatives-sobre-camps-de-treball-internacionals/
https://www.sci-cat.org/
https://goo.gl/forms/gZWFnEafCzr9n02G3
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L’exposició de reptes ja està voltant pel Maresme 

 

 
 

Aquest passat mes ha estat a l’Espai Jove de Palafolls i a la Biblioteca Ernest Lluch de 

Vilassar de Mar. Les seves properes cites seran a: 

-  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. 

Més informació a: http://ccmaresme.cat/reptes  

 

Maresmecs i maresmenques al món 
 
Hongria a través de la universitat i el programa Eramus 
 

La Carolina Benítez, una jove de Premià de Dalt, 
ens explica la seva experiència a la capital 
d’Hongria, Budapest.  
 
Vaig arribar a Budapest a finals de l’agost passat, amb 
una beca anual d’Erasmus + a Hongria. Estic cursant 
l’últim any d’Enginyeria Civil a Barcelona, per tant, amb 
aquest any a Budapest acabo la carrera.  
 

http://ccmaresme.cat/reptes
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Com que es tracta d’un país de la Unió Europea, no vaig haver de demanar cap visat, 
simplement havia de tenir en regla el passaport, documents d’identitat i l’assegurança 
mèdica que demanava la beca Erasmus+, cosa que no va ser gaire complicada. La part 
mes difícil de tot el procés, en el meu cas, va ser la tramitació de papers que vaig tenir 
que fer prèviament, convenis, convalidacions, etc. Però l’emoció i la il·lusió d’anar a viure 
a un altre país et fa posar-te les piles en els temes administratius!  
 
A més, Hongria és un país amb una cultura i uns idiomes molt diferents, i això també em 
motivava molt alhora de marxar. Això sí, no intenteu aprendre l’Hongarès, perquè és 
gairebé missió impossible, per sort tothom entén més o 
menys l’anglès i és fàcil moure’s per la ciutat sense dominar 
la llengua.  
 
La meva recomanació per tothom que vulgui viatjar a Hongria 
és que no es deixin emportar per la primera impressió de la 
ciutat, que al principi pot semblar decadent o massa de l’est, 
però és una ciutat preciosa que val la pena anar coneixent i 
gaudint poc a poc.  
 
En l’àmbit personal, els motius que em van fer marxar 
d’Erasmus eren bàsicament l’obligació per part de la meva 
facultat a fer una estada de mobilitat internacional, i les 
ganes que tenia de viure de manera independent, en un pis 
d’estudiants, sense la protecció dels pares i al resguard de la zona de confort. Crec que 
viure una experiència així et fa créixer com a persona i obrir-te la ment a maneres de 
veure el món i a les altres persones.  
 
Fins al moment, el que més valoro de l’experiència és la capacitat que he adquirit de 
resoldre situacions diferents a les que visc dia a dia a Barcelona, tant pel què fa a l’idioma, 
com pel tracte amb la gent de Budapest. També crec que el fet de compartir pis amb un 
grup de persones que no són la teva família et fa ser molt mes tolerant i treure’t moltes 
manies de sobre. L’anglès també és un aspecte important a destacar ja que de sobte és la 
única eina que tens de comunicar-te, i per tant, l’acabes dominant molt més que quan el 
fas servir amb un llibre d’escola o a qualsevol acadèmia.  
 
Per últim, el que potser trobo més a faltar és el menjar, al ser cultures tant diferents la 
gastronomia no té res a veure, i de vegades es fa difícil trobar coses bàsiques a les que 
estem acostumats al mediterrani o inclús massa car.  
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Definitivament, recomano viatjar a Hongria ja sigui com a estudiant Erasmus o al marge, 
és una ciutat preciosa que et va enamorant poc a poc. Sens dubte es un destí de primera i 
molt barat! 

 
 
 
 

 

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  

mailto:mobilitatjove@ccmaresme.cat
http://goo.gl/yKb0jU
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Projectes de Voluntariat 
 
Vols acompanyar la Roser a viure una experiència de 
voluntariat internacional? 
L’entitat de l’Servei Civil Internacional està buscant una persona per acompanyar a una 
voluntària amb diversitat funcional. A l'SCI, la inclusió i la convivència en la diversitat són 
principis transversals de la seva feina, i és per això que es promou i es facilita la 
participació de persones amb diversitat funcional a les seves activitats i projectes, amb 
l'objectiu de trencar els obstacles i dificultats que sovint la societat posa a les diversitats. 
 
En concret, en aquest cas, la Roser és una voluntària que té moltes ganes de fer un camp 
de voluntariat, però és conscient que necessita un suport extern per poder seguir el dia a 
dia del projecte. Li agradaria fer algun camp de voluntariat a Europa a l'agost i busca 
acompanyant! La teva participació al camp serà gratuïta. 
 
Més informació a: https://goo.gl/3Ry9X8   
 

Projecte de voluntariat Europeu als Balcans 
Durant l'estiu 2018 s’ofereix l'oportunitat de ser part del projecte "Mountain Spirit - 
strategic EVS in Nature Conservation". Aquest inclou la possibilitat de participar en algun 
dels  5 projectes que es duran a terme a Croàcia, Sèrbia, Kosovo i Bulgària. Si us apassiona 
la natura, la conservació del medi ambient o la protecció de la fauna salvatge 
(concretament dels ossos) aquest voluntariat pot ser del vostre interès.  
 
La durada va de 2 setmanes a 2 mesos, els projectes s'emmarquen dins de l’antic 
programa EVS, per això cal tenir de 18 a 30 anys per participar-hi, i l'allotjament, la 
manutenció i despeses de viatge estan cobertes.  
 
Més informació a: https://goo.gl/vyPaZP   
 
 

Xerrades de Voluntariat al sud-est asiàtic, l'Àfrica 
Subsahariana i el sud de la Mediterrània 
Xerrades de l'11 al 25 d'abril. Es farà una introducció del context d’aquesta zona 
geopolítica, i s’explicaran els projectes locals que acullen camps de voluntariat i 
experiències de llarga durada allí. Per participar en aquests camps has de tenir més de 20 
anys i alguna experiència en voluntariat internacional.  

 
Voluntariat al sud-est asiàtic 
11 d’abril a les 18:30 
Focus en Vietnam, Tailàndia i Sri Lanka. 

https://goo.gl/3Ry9X8
https://goo.gl/vyPaZP
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Voluntariat a l’Àfrica Subsahariana 
18 d’abril a les 18:30 
focus en Kènia, Tanzània, Togo i 
Ghana. 
 
Voluntariat al sud de la Mediterrània 
25 d’abril a les 18:30 
Focus en Palestina i Jordània 
 
 

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

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. 

 

Es busquen 4 participants per l’“ANTYGONE on Tour 
Again” sobre teatre 
Del 23 d’abril a l’1 de maig de 2018 a Atenes, Grècia es farà un intercanvi juvenil basant-
se en l’ús i estudi de les tragèdies clàssiques –Antygone-, i mitjançant activitats 
d’educació no formal, teatrals i d’improvisació, l’intercanvi es proposa identificar els 
problemes a l’Europa contemporània i buscar solucions a través de l’anàlisi i la gestió de 
pacífica dels conflictes.  
 
Més informació: https://goo.gl/9zpvSy   
 

Intercanvi internacional a Catalunya  
Es busquen 4 participants per l’Start the Cha(i)nge un intercanvi juvenil que tindrà lloc del 
19 al 27 de maig de 2018 a Vilanova i la Geltrú. L’objectiu de l’intercanvi és prendre 
consciència del rol individual per crear un canvi global. Els participants col·laboraran per 
mostrar el seu potencial creatiu, d’expressió, comunicació i aprenentatge. Es treballarà en 
tres eixos: El canvi personal, el canvi grupal i el canvi global.  
 
Més informació a: https://goo.gl/vGNw6g 
 

https://goo.gl/SCQZmD
https://goo.gl/9zpvSy
https://goo.gl/vGNw6g
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Beques  
 
Beques  MAEC-AECID d’Art, Educació i Cultura  
L'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament concedeix 
ajudes per al finançament de la realització de projectes artístics a l'exterior, la formació 
artística d'excel·lència i la formació en centres d'educació superior. 
 
Hi ha diferents programes oberts: 
Programa de beques per a la Real Acadèmia d'Espanya a Roma (RAURE). 
Programa de beques de col·laboració formativa a les seus de les Acadèmies associades a 
la Real Acadèmia Espanyola (RAE). 
Programa de beques per al Col·legi d'Europa. 
Programa de beques de formació musical d'excel·lència a l'Escola Superior de Música 
Regna Sofia (ESMRS). 
Programa de beques de màster per a funcionaris i personal integrat en els sistemes 
públics dels països prioritaris de la Cooperació Espanyola. 
 
Les sol·licituds hauran de ser emplenades deguda i enterament en espanyol, en el 
formulari corresponent, per via telemàtica, conformat a la Seu Electrònica de la AECID. 
 
Més informació a: https://goo.gl/2Xs4Kt   
Data límit: 20 d’abril del 2018 
 

Beques per estudiar francès a Bèlgica 
L'Ambaixada de Bèlgica informa que convoca beques de francès a la Comunitat 
Francòfona de Bèlgica per a l'estiu 2018.  Ofereix 6 beques per (futurs) professors de 
francès amb les següents condicions: 

1. Tres beques per (futurs) professors de francès com a llengua estrangera (Stage 
international d’été en didactique du FLE) a la Universitat Catòlica de Louvain-la-
*Neuve i 
2. Tres beques per (futurs) professors de francès llengua estrangera (Stage pour 
professeurs de français langue étrangère FLE) a la Universitat de Lieja 

 
Els candidats han de tenir nacionalitat espanyola o residència a Espanya. 
 
Més informació a: https://goo.gl/dhq69i   
Data límit: 23 d’abril del 2018  
 
 
 
 

https://goo.gl/2Xs4Kt
https://goo.gl/dhq69i
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Beques de la Universitat d'Auckland per a estudiants 
internacionals 
 
La Universitat d'Auckland convoca beques per a estudiants internacionals que desitgin 
realitzar estudis de pregrau o postgrau en aquesta universitat de Nova Zelanda. La nova 
convocatòria anual, disposa de 45 beques que ofereixen fins a 10.000 dòlars 
neozelandesos (uns 5.836,12 euros aproximadament) para cadascun dels participants. 
 
La durada d'aquestes beques és d'un any. Els requisits per a optar-hi són els de la majoria 
d’edat (18 anys) i evidentment, el domini de l'idioma anglès. 
 
Més informació a:  https://goo.gl/iLsZzH   
Data límit: 4 de maig i 21 de novembre. 
 
 

Pràctiques Laborals 
 
Pràctiques al Parlament Europeu. Beques Robert Schuman 

 
Les pràctiques estan plantejades per a joves titulats universitaris, per ajudar-los a 
completar els coneixements adquirits durant els seus estudis. Aquestes pràctiques són de 
5 mesos i no seran prorrogables en cap cas.  

 
Els períodes de pràctiques són els següents: 

- Modalitat general: oberta a tothom 
- Modalitat de periodisme: els candidats han de posseir una experiència 

professional acreditada bé mitjançant publicacions, bé mitjançant la pertinença a 
una associació de periodistes d'un Estat membre de la Unió Europea, o bé 
mitjançant una titulació en periodisme reconeguda en els Estats membres de la 
Unió o als països candidats a l'adhesió; 

- Modalitat «Premi Sájarov»: es dirigeix a candidats amb un interès particular pels 
assumptes de drets humans. 

 
Els candidats han de: 

- posseir la nacionalitat d'un Estat membre de la Unió Europea o d'un país candidat 
a l'adhesió a la Unió Europea 

- haver complert 18 anys en la data del començament de les pràctiques; 
- posseir un coneixement perfecte d'una de les llengües oficials de la Unió Europea; 
- no haver gaudit d'un període de pràctiques o d'un contracte remunerat de més de 

quatre setmanes consecutives a càrrec del pressupost de la Unió Europea. 
 
Data límit: 15 de maig del 2018 
Més informació a: https://goo.gl/eery4s  

https://goo.gl/iLsZzH
https://goo.gl/eery4s
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Ofertes de feina 
 
 

Audicions per treballar a Disneyland París 
 
El proper mes d'abril, es durà a terme un nou procés de selecció per treballar a 
Disneyland París. L'audició es durà a terme a Madrid el dia 13 d'abril en els Teatres del 
Canal a partir de les 10 del matí on estaran seleccionant personal per interpretar a algun 
dels personatges de la factoria Disney en les cercaviles, actuacions i cavalcades que es 
realitzen al parc temàtic. 
 
Per accedir a una de les places disponibles, cal ser major d'edat i mesurar entre 137 
centímetres i els 192 centímetres. Un altre dels requisits fonamentals a l'hora d'optar a un 
dels llocs per treballar en Disney, és tenir un bon coneixement de l'idioma anglès o 
francès així com aptituds per a la dansa. 
 
Més informació a: https://goo.gl/6ofX48  
 
 
 

https://goo.gl/6ofX48
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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, Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, Calella, Canet de Mar, 

El Masnou, Malgrat de Mar, Mataró, Òrrius, Palafolls, Pineda de Mar, 

Premià de Dalt, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta, Sant Pol 

de Mar, Sant Vicenç de Montalt, Tiana, 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 
 

 
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. 

 

# #

 
 
 

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. 


