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 El Maresme es mou! 

 
El CCM envia un nou Voluntari Europeu a Eslovènia 
 
El proper 20 de maig el Consell Comarcal del Maresme enviarà a un nou participant a fer 
un Voluntariat Europeu de 12 mesos de durada a Krško, Eslovènia.  

El Facundo Rey  serà el tercer voluntari que 
viatjarà a l’entitat eslovena gràcies a la gestió 
del CCM. Es tracta d’un jove de 23 anys amant 
de la fotografia que col·laborarà amb Mladinski 
Center Krško duent a terme activitats amb 
infants i joves al voltant de la cultura urbana. 

Un Voluntariat Europeu està subvencionat pel 
Programa Erasmus + i està adreçat a joves 
d’entre 18 i 30 anys que vulguin fer un projecte 
de voluntariat en un país de la Unió Europea. 
Les temàtiques són diverses: social, art i 
cultura, medi-ambient, cultura de pau… El 
programa inclou allotjament, manutenció, 
assegurança mèdica, diners per a despeses 
bàsiques i curs de la llengua local del país. 

 
L’Ajuntament d’Alella convoca dues beques per fer 
estades solidàries a Palestina  
 
Del 30 d'abril al 25 de maig es poden presentar les sol·licituds a les dues beques 
convocades per l’Ajuntament d’Alella, que permeten fer una estada a un país del sud. De 
la mà de l’Associació Catalana per la Pau es realitzarà un documental sobre la realitat 
local i es difondrà l’experiència a la tornada. Les beques cobreixen les despeses de la 
formació prèvia, bitllets d’avió i assegurança  de viatge.  Es poden presentar totes les 
persones empadronades a Alella que tinguin 20 anys o més. 

Més informació a: http://bit.ly/2r5hn71 
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Maresmencs i maresmenques al món 

 
Una Au Pair a Zürich 
 
Em dic Ester  i vaig néixer a Mataró. Actualment, estic  vivint a Zürich, Suïssa.  
Vaig arribar el 29 de Desembre per a fer d’Au Pair.  

Feia temps que havia sentit a parlar d’aquesta oportunitat i vaig decidir registrar-me a 
una pàgina web anomenada Aupairworld que posa en contacte famílies d’acollida i Au 
Pairs i és gratuïta. 

 

La nena amb un dels 3 gats que tenen .El nen i el gos de la família en trineu quan va nevar a casa. 
 
He estat cuidant una nena de 5 anys i un nen de 4. Al principi, el que em va costar, és 
trobar el meu “rol de líder”. Com passa al arribar una persona nova a la família la qual 
s’encarregarà de cuidar el nens, ells et  posen a prova  per saber on està el límit. Passat el 
1r mes, però, ja tenien clar el què podien fer i el  què no (cada persona posa límits a 
diferent nivells i diferents coses i els nens les veuen de seguida).  
 

Zürich és una ciutat molt multicultural i tolerant on 
tothom conviu perfectament. Tot i així, els suïssos són 
bastant rígids en quant a puntualitat i tot i que arribis a 
la porta del bus, tren... si ja ha tancat, possiblement, el 
conductor no t’obrirà. La part bona és que saps amb 
exactitud quan arribaràs a la teva destinació. 

Menjant un gelat davant del llac Limmat, a Zürich. 
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Vaig decidir marxar a l’estranger perquè a Catalunya no trobava feina i m’apassiona 
viatjar. Concretament, a Suïssa, ja que m’encanta la natura i els animals i allà hi ha molts 
centres de recuperació d’animals salvatges, protectores d’animals... I m’agradaria mirar si 
hi trobo feina. 

La veritat és que ara et diria que hi estic molt bé perquè, tot i viure al cantó de Zürich, la 
família viu en un poble i la casa està envoltada de prats, rius, tot tipus d’animals... ja es 
nota la primavera! Si m’ho haguessis preguntat fa 2 setmanes, t’hagués dit que trobo a 
faltar el clima mediterrani i, sobretot, el mar. L’hivern és llarg, fa fred, molts dies de boira, 
algun dia encara neva... 

 

Prenent un cafè en una trobada d'Au Pairs que jo mateixa vaig organitzar. 
 

El que més m’agrada de Suïssa és la barreja de natura i sofisticació: la gent és molt 
respectuosa amb el medi ambient però hi ha uns serveis excel·lents i moltes trobades 
internacionals a la ciutat! Això sí, el nivell de vida és car. 
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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  
 
 

Notícies 
 
Erasmus in School. El nou portal per treballar i/o buscar 
auxiliars de conversa 
 

La Comissió Europea ha creat un nou portal, Erasmus in School, a partir del qual vol  posar 
en contacte les escoles i empreses amb els i les auxiliars de conversa. 

La figura de l’auxiliar de conversa o assistent lingüístic s’encarrega de donar suport a 
l’aprenentatge de llengües, normalment de la seva llengua nativa, tot i que si es té un 
nivell avançat d’alguna altra llengua també es pot fer d’auxiliar de conversa d’aquesta. 
Sempre es tindrà el recolzament del professor titular.  

Les condicions estan subjectes a l’acord de col·laboració que es defineixi amb cada 
entitat. Si vols buscar oportunitats només t’has de registrar al portal i posar-te en 
contacte amb les diferents escoles.  

És una gran oportunitat per obtenir experiència professional i millorar el CV, alhora que 
és una bona manera d’aprendre la llengua local del país.  

Més informació a: https://www.erasmusinschool.com 
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Projectes de Voluntariat 
 
 

NOMADs 2018: Voluntariat i esport 

Des de la COCAT estan cercant joves d’entre 18 i 30 anys interessats/des en fer un 

voluntariat a l’estiu i el món de l’esport per a participar a un dels projecte del programa 

NOMADs a Itàlia, Escòcia, Estònia, Grècia i/o França! 

NOMADs és projecte subvencionat per el programa Erasmus+ i coordinat per Lunaria, 
entitat italiana partner de COCAT. 

 
Quan?  Els camps de treball NOMADS d’enguany tindran lloc entre el  14 de juny i el 24 
d’agost 2018. 
 
Condicions: Quota de inscripció 40€ i l’80% de les despeses de viatge reemborsat (amb un 

màxim de 210 € per joves entre 18 i 25 anys i fins a 280 € entre 26 i 30 anys). El programa inclou fins a 
un mes de mobilitat a Europa (gràcies al Interrail Pass) per donar suport a iniciatives 
esportives i voluntàries. 

Més informació inscripcions a la web del projecte NOMADs i els passos a seguir aquí! 

Contacta amb la COCAT a: outgoing@cocat.org 
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Voluntariat Europeu en un projecte d’agricultura ecològica 
a França 
 

Tens interès per l’agricultura, l’alimentació, la biodiversitat i el medi ambient? 

Des de l’Associació Mundus busquen candidats entre 18 i 30 anys per a fer un Voluntariat 
Europeu d’un any de durada a Avignon, França. El projecte rep el nom de “Learning by 
Volunteering” i la persona escollida col·laborarà amb l’organització d’agricultura 
sostenible “Epicurum” on donarà un cop de mà en les taques del dia a dia, rebent grups 
de visitants i organitzant esdeveniments i activitats. 

Les despeses del viatge (275€), l’allotjament (en un apartament amb habitació pròpia), la 
manutenció, els diners de butxaca, formació lingüística i l’assegurança estan coberts pel 
programa Erasmus +.  

Es requereix que la persona candidata tingui coneixements mínims de francès, així com 
capacitat de comunicació i pedagogia. Es busca a algú que li agradi treballar en equip  i la 
naturalesa. 

Més informació: http://bit.ly/2Hne553 

Data límit: 14/05/2018 

 

Servei Voluntari Europeu – Learning Facilitator EVS – 1 
voluntari/a  

A la Fundació Catalunya Voluntària cerquen un/a voluntari/a per participar en un projecte 
que es desenvoluparà a les Aldees Infantils SOS, ajudant en les tasques diàries dels 
infants, joves i famílies i organitzant activitats diverses. És un voluntariat de llarga durada 
(12 mesos) que es realitzarà entre l’1 de juny de 2018 al 31 de maig de 2019 a la ciutat de 
Kecskemét, Hongria.  

Més informació: https://goo.gl/5ARxnV 

Data límit: al més aviat possible. 
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3 places per un Servei de Voluntariat Europeu de curta 
durada a Leucas (Lefkas), Grècia 

L’Associació Mundus participa en aquest projecte on les persones voluntàries ajudaran a 
l’associació Solidarity Tracks a organizar el V Festival Gastronòmic de l’illa de Lefkas. El 
projecte dura un mes i hi participen altres 20 voluntaris europeus.  

Més informació: https://goo.gl/Woxp5W 

Data límit: 24/05/2018 

L’SCI cerca 2 persones voluntàries per participar com a 
coordinadores de l'intercanvi juvenil "Intercultural 
empowerment to fight racism!"  

Si tens entre 23 i 35 anys, bon nivell d’anglès i coneixements sobre interculturalitat i 
racisme aquesta experiència et permetrà per treballar temàtiques socials com ara la 
interculturalitat i l'antiracisme des de l'educació no formal amb joves amb menys 
oportunitats vinguts de Portugal, Hongria, Ucraïna, Itàlia i Catalunya. L’intercanvi tindrà 
lloc a Mura (Bages) del 2 a l'11 de juliol. 

Més informació: https://goo.gl/PWNz6W 

Data límit: fins 22/05/2018 

 

Xerrades de Voluntariat de la COCAT 

Estàs interessat/da en els projectes de voluntariat internacional? Vols més informació? 
Xerrades informatives: 

Sobre camps de treball internacionals a les 18:00h al Casal de Joves de Nou Barris (Masia 
de la Guineueta, Plaça de Ca N’Ensenya 4 – Barcelona). Inscripció prèvia: 932 563 602 /  
pijnoubarris@bcn.cat.  

Sobre projectes de mitja i llarga durada i al Servei de Voluntariat Europeu (SVE) de les 
17:00h a les 18:30h a COCAT (C/Calàbria 120, baixos – Barcelona). Apunta’t-hi: 
http://bit.ly/2G24SyE 

Data: 16/05/2018 
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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. 

 
 

Es busquen 4 participants i un/a cap de grup per 
l’intercanvi “Diversity In Visual Arts vol. 2” a Thessaloniki, 
Grècia 
L'objectiu de l'intercanvi és apropar a les i els participants al col·lectiu LGTBI+, els seus 
drets, les seves necessitats i donar formació en drets humans de manera general. 
Aprendre a reflexionar sobre aquest tema i sensibilitzar-se amb l’objectiu de mobilitzar-se 
mitjançant accions activistes, ja sigui a escala local o a través d'Internet. Del 15 al 27 de 
juny de 2018. 

Més informació a: https://goo.gl/LN9PM2 

Data límit: al més aviat possible 

 

Formació a Irlanda del Nord, última plaça!  
El projecte "TEAM" (Training to Empower, Animate and act as Multipliers) busca 
desenvolupar la capacitat dels participants d'animar als joves de la seva comunitat a 
participar en activitats d'Erasmus + per promoure el desenvolupament personal, millorar 
les seves habilitats, la seva capacitat d'ocupació i guanyar consciència cultural. Del 4 al 8 
de juny a Derry / Londonderry, Irlanda del Nord. 

Més informació a: https://goo.gl/wrts7C 

Data límit: al més aviat possible. 
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Beques  

 
Beca Hubert H. per a estudiar als Estats Units  

Es tracta d’un programa de beques internacionals destinades a professionals amb 
experiència que vulguin treballar i enfortir les seves habilitats de lideratge.  
Els camps en els quals basa el programa són desenvolupament sostenible, democràcia 
institucional, educació i salut pública.  

 
Els requisits dels i les participants són: 
- Ser estudiant de grau 
- Haver treballat un mínim de 5 

anys en aquest camp professional 
 

- Tenir poca o cap experiència 
prèvia als Estats units 

- Posseir habilitats de lideratge 
- Dominar l’anglès  

 
Els/les seleccionats/des no podran escollir la Universitat de destinació; les institucions 
d’acollida es decidiran en funció de l’àrea de treball i del perfil del / de la  professional.  
Més informació a: https://www.humphreyfellowship.org/ 
Data límit: 01/10/2018 

 
Beques d’investigació al Japó de la Fundació Canon 
 
La Fundació Canon Europa atorgarà fins a 15 beques a investigadors europeus i japonesos 
altament qualificats. Els becats europeus realitzaran una estada d’investigació al Japó per 
un període d’entre tres mesos i un any. Es donarà recolzament a tots els camps 
d’investigació, sense limitacions ni restriccions. Els candidats seleccionats tindran la 
llibertat d’escollir l’entitat d’acollida.  
 
Les beques d’investigació de la Fundació Canon es podran sol·licitar un cop s’arribi a un 
acord de cooperació i a un pla d’investigació entre l’investigador convidat i la institució 
d’acollida. La dotació d’aquestes beques variarà entre els 22.500€ i els 27.500€.  
 
Condicions dels sol·licitants: 

- Ser ciutadà/na europeu/a (s’inclourà Israel, Turquia els Balcans i països bàltics) 
- Tenir ciutadania permanent en el país 

- Disposar d’un títol de màster  

- Tindran prioritat els sol·licitants que vagin a Europa o al Japó per primera vegada 

Més informació a: http://bit.ly/2HRnC5r 

Data límit: 15/09/2018 
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Pràctiques Laborals 

 
Pràctiques Eurodissea: cuiner/a a França * 
Restaurant/Braseria de Benaçon ubicat a la regió de la Borgonya ofereix pràctiques per a 
treball de cuiner/a. La persona candidata formarà part d’un equip de deu cuiners i 
empleats, i col·laborarà en la preparació de menjars de cuina tradicional. Es tracta d’un 
restaurant amb vocació social (participen en programes d’integració social i professional) 
on també organitzen esdeveniments culturals. 
 
Perfil de la persona candidata: 

- Formació o experiència en cuina 
- Nivell mig de francès 
- Persona flexible, curiosa i amb gust per la cuina 

 
Més informació a: http://bit.ly/2HkbMQh 
Data límit: 30/06/2018 
 

Pràctiques Eurodissea: assistent cultural a Brussel·les * 
Les pràctiques estan dirigides a joves d’entre 18 i 30 anys amb estudis d’història de l’art, 
gestió cultural, conservació d’art o estudis relacionats i tindran una durada de 6 mesos.  
Les persones seleccionades assistiran a la gestió d’obres d’art, donaran suport en la 
instal·lació d’exposicions a WIELS, embalatge d’obres d’art i manteniment.  
Es valorarà tenir coneixements de disseny gràfic per a fer tasques de senyalització.   
Idiomes requerits: Francès, anglès i /o flamenc i alemany. 
 
Més informació a: http://bit.ly/2JVFm0f 
Data límit inscripció: 02/07/2018 
 

* El programa Eurodissea està destinat a joves entre 18 i 30/32 anys (depenent de la 
regió), empadronats/des a Catalunya. S’ha de constar com a demandant de feina, 
tenir coneixements de l’idioma del país d’acollida i formació/experiència 
professional en l’àmbit. Els i les participants del programa Eurodissea tenen dret a 
dur a terme un programa de pràctiques amb una durada d’entre 3 i 7 mesos, un 
curs d’idioma del país d’acollida, allotjament, un ajuda econòmica mensual, 
assegurança i certificat.  Més informació a: http://www.eurodyssee.eu 
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Ofertes de feina 

 
 

Enginyer/a amb coneixements d’AutoCad a Bèlgica 
Start People Int, empresa de reclutament de la ciutat Gant, Bèlgica, busca enginyer/a per 
a una empresa amb seu a Siere-Helkijn. 

Perfil de la persona candidata: 
- Nacionalitat d'un país de la Unió Europea 
- Formació de postgrau en construcció o mecànica 
- Persona comunicativa i amb bon nivell d'anglès 
- Dinàmic/a, bona disposició per a treballar sota estrès 
- Treballar amb precisió i detall. 
- Domini de Microsoft Office i Autocad (opcional Inventor) 
- Coneixement de les pautes per al disseny de construccions d'acer i el coneixement 

de la formes i toleràncies d'ubicació, símbols de soldadura (EN 1090) 
Funcions: 

- Creació de dibuixos de producció correctes (2D-3D).  
 

Més informació a: http://bit.ly/2HjYkvL 
Data límit: 10/06/2018 

 

Cambrer/a a Marriot, en un hotel de Frankfurt  
Marriot, cadena hotelera internacional, busca personal per a un hotel amb seu a 
Frankfurt (Alemanya) per començar l’1 de setembre de 2018. 
 
Perfil de la persona candidata: 

- Formació completa i/o experiència laboral en hotels en el camp de la restauració 
- Nivell de llengua alemanya B2 
- Domini de l’anglès 
- Flexibilitat, orientació al client, amabilitat i cortesia 

 
S’ofereix: 

- Salari orientat al rendiment 
- Bones oportunitats de fer carrera en una empresa en expansió 

 
Més informació a: http://bit.ly/2JgUTGG 
Data límit: 21/06/2018 
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Assistents sanitaris en centres de gent gran a Irlanda 
La companyia Newbrook Nursing Home Residents està buscant professionals per a 
treballar en residències d’avis de la localitat de Monaghan, Comtat de Monaghan i a la 
localitat de Mullingar, Comtat de Westmeath, a Irlanda. 
 
Perfil de la persona candidata: 

- Formació en assistència sanitària i cura de la gent gran 
- Treball en equip 
- Habilitats comunicatives 
- No es requereix experiència prèvia 

 
Més informació a: http://bit.ly/2HT44h2 
Data límit: 30/06/2018 
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El Servei de Mobilitat Internacional Jove del Maresme és un projecte 
format per 24 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, Montgat, 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 demanant hora prèviament: 

 
Mataró 
Els dimarts de 11:00 a 14:00h i de 17:00 a 20:00h i els divendres de 17:00 a 20:00h. 
Al Centre Cívic Cabot i Barba, Plaça Miquel Biada núm. 5 
 
Vilassar de Mar 
Dimecres de 16:00 a 20:00h  
A Can Jorba, C/Santa Eulàlia núm. 140 
 
Pineda de Mar 
El primer dijous de mes de 16:00 a 20:00h Can Jalpí, C/ Sant Joan núm. 1-3 
El tercer dijous de mes de 16:00 a 20:00h al Centre Cívic Poblenou, C/Diputació núm. 8 
 

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 #MARESMEJOVE 

 
 
 
 
 
 

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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