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El Maresme es mou

Exposició Reptes a Sant Vicenç de Montalt.

L’exposició “Reptes. Joves del Maresme en els règims de mobilitat” continua en ruta i aquest 
mes d’octubre la trobarem al Cau Jove de Sant Vicenç de Montalt. Es podrà visitar del 19 al 29 
d’octubre de 16.30 a 20.30 h.

L’exposició narra en primera persona l’experiència de vuit joves que han viscut diferents tipus 
de mobilitat internacional en països tan diversos com: Holanda, la Xina, Anglaterra, Nepal, 
Eslovènia,Alemanya, Itàlia o l’Iran. A través de vuit plafons il·lustrats comparteixen les seves 
inquietuds, el seu projecte, com han viscut el xoc cultural o que és el que han après i fins a quin 
punt han canviat després de l’estada.
Més informació a: http://www.ccmaresme.cat/reptes

Neus Vidal, una nova voluntària se’n va cap a Eslovènia!

Us presentem la Neus, una jove de Mataró que en uns dies comença el seu voluntariat europeu 
a Krško, entitat aliada amb el Consell Comarcal del Maresme. En total el Consell Comarcal ja 
haurà enviat a sis voluntaris europeus, cinc dels quals a Eslovènia. 

Allà la Neus coincidirà amb una altra de les nostres voluntàries, l’Omaima, la maresmenca del 
món d’aquest mes d’octubre. 

La Neus s’hi estarà 6 mesos i treballarà amb joves de la població. Allà treballarà la fotografia 
com a eina d’inclusió social dins del projecte “Volume Up!”.

Desitgem que gaudeixis molt la teva estada a Eslovènia!
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Maresmencs i maresmenques al món

L’Omaima ens explica el seu voluntariat europeu a Krško
Hola! Em dic Omaima i sóc de Mataró. Ara mateix estic vivint a Krško que és un poble 
d’Eslovènia, bé, per elles és una ciutat. El país és molt petit i molt diferent. Jo estic aquí fent un 
voluntariat europeu, que és el que s’anomena EVS (European Volunteering Service) i puc dir 
que de moment és una de les millors coses que estic fent amb la meva vida.

Aquí faig coses que m’agraden i tinc 
temps per mi. Sóc una persona molt social 
i tinc aquesta mania que m’agrada estar 
ocupada tota l’estona. Jo sóc estudiant 
d’educació social i tot el que faig aquí té 
molt a veure amb aquest món. Vaig dos 
cops per setmana a un centre de dia 
que es diu Soncek Center, on ens dediquem 
a preparar detallets pel Nadal amb molt 
d’amor. Jo m’encarrego de trencar una 
mica amb la rutina i fem tallers, ja sigui 
classes de castellà, treballar les emocions, 
o fer classes de ball. 

Després també he començat a anar a una escola d’educació especial i allà tinc una tutora i 
una classe assignada, m’ha tocat fer algun taller en anglès, i sobretot faig tot el que fan les 
alumnes. Un cop per setmana em demanen ajuda a la classe d’educació fisíca, ja que jo sóc 
atleta i m’encanta poder aportar idees meves a la classe.
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Ara bé no tot és maco, al principi costa. Jo no utilitzava tant l’anglès i vaig passar de gairebé 
no parlar-lo a fer-ho tot el dia, i això al principi em cansava. Després també hi ha un altre 
complicació, que és l’idioma, ja que parlen eslovè. Per sort tinc un professor, tot i això és un 
idioma molt complicat però t’hi acabes acostumant.

També tinc una mentora que ara és la meva amiga i passem molta estona juntes, la meva sort 
és que parla castellà i a vegades va bé deixar de parlar anglès durant un moment.

Estic vivint en un hostel, en un apartament  compartit amb un altre noi que també fa de 
voluntari aquí, l’apartament està molt bé.

En definitiva és una experiència que et fa valorar moltes coses i en el meu cas aprendre sobre 
l’educació social d’un altre país.Al centre on treballo sempre fan activitats, concerts, casals 
d’estiu i d’hivern, classes d’idiomes, no m’avorreixo pas.

Si us esteu llegint el butlletí per decidir si voleu marxar fora, marxeu, és una experiència cent 
per cent recomanable!

Ets un/a jove del Maresme que voltes pel món? 
Vius actualment o has viscut una experiència a 
l’estranger? T’agradaria compartir-la amb nosaltres?
Escriu a: mobilitatjove@ccmaresme.cat
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Notícies

Presentació del COS EUROPEU DE SOLIDARITAT

El passat 10 d’agost la Comissió Europea va publicar la convocatòria de propostes del Cos 
Europeu de Solidaritat (CES) i la Guia del programa en la qual es regulen les condicions de 
participació i finançament.

T’expliquem breument les novetats més destacades.
El Cos Europeu de Solidaritat s’estructura en 3 branques principals: Projectes de solidaritat, 
projectes de voluntariat i branca ocupacional, que contempla pràctiques laborals (jobs) i 
pràctiques no laborals.

Un dels canvis més significatius en referència als projectes de voluntariat és que a partir d’ara 
el Servei de Voluntariat Europeu ja no estarà subjecte al finançament d’Erasmus plus, sinó que 
formarà part de l’estructura del Cos Europeu de Solidaritat. Disposarà d’un nou finançament 
i d’una nova regulació. Una altra novetat és que no només es faran projectes arreu d’Europa, 
sinó que també es poden fer a escala nacional.

Amb una dotació de 375,6 milions d’euros per 2018-2020, el Cos Europeu de Solidaritat 
busca promoure l’esperit solidari dels joves i facilitar-los experiència en activitats de protecció 
del medi ambient, l’educació, la prevenció de desastres, el subministrament de productes 
alimentaris i de primera necessitat, i en la recepció i integració d’immigrants i sol·licitants 
d’asil.

Hi poden participar joves de 18 a 30 anys. Serà necessari estar inscrits en el Cos Europeu de 
Solidaritat. Hi podeu accedir en el següent enllaç: https://europa.eu/youth/solidarity_es

Més informació a:
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/participacio_i_solidaritat/cos-europeu-de-solidaritat/
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Projectes de Voluntariat

FORYOUth II, es busquen 3 voluntaris per a Portugal

L’Associació Mundus busca 3 voluntaris europeus per a participar en 3 projectes diferents però 
entrellaçats entre sí que es duràn a terme a Montemor-o-Novo, Portugal:

1- SVE a Oficinas do Convento - Arts visuals, arquitectura i ceràmica

2- SVE a Tranquina Índios e Sábios - Organització educativa amb infants

2- SVE amb Marca ADL - Preservació del medi ambient i revalorització del patrimoni humà 
i natural de la regió.

1- SVE a Oficinas do Convento

En aquest projecte els i les participants tindran l’oportunitat de treballar a Oficinas do Convento, 
en una organització sense ànim de lucre que basa la seva feina en les àrees de la cultura, 
de l’art i de la comunicació. A través de l’art visual du a terme activitats i tallers educatius 
per intervenir en la comunitat local. Les activitats educatives que més fan giren entorn de la 
ceràmica, el so i l’arquitectura. Cada any des de l’entitat s’organitzen conferències sobre art, 
un festival d’un mes de durada (amb concerts, exposicions i tallers) així com acull residències 
artístiques.

Algunes de les tasques que es faran en el voluntariat són:
Donar suport en els tallers de ceràmica, producció de productes arquitectònics i de ceràmica, 
ajudar en l’organització de camps de treball, tasques administratives, documentació en vídeo, 
difusió, etc.
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2- SVE a Tranquina Índios e Sábios

Tranquina Índios e Sábios és una cooperativa educativa i social que té l’objectiu de construir i 
mantenir un jardí d’infància, un parvulari i un centre de formació per a infants, joves a adults, 
L’organització compta amb una hectàrea de terreny on es duen a terme activitats d’agricultura 
ecològica i de patrimoni rural.

Algunes de les tasques que es faran en el voluntariat són:
Dissenyar u recolzar en l’organització d’activitats pedagògiques per a nadons, infants, famílies 
i educadors sobre cultura europea, ciutadania global, medi ambient i desenvolupament 
social i personal. També s’ajudarà amb les tasques de l’hort, es donarà suport en gestions 
administratives i de comunicació.

3- SVE amb Marca ADL

Marca ADL és una organització sense ànim de lucre que treballa per a la preservació del medi 
ambient i revalorització del patrimoni humà i natural de la regió. L’entitat té experiència duent 
a terme projectes amb institucions locals, nacionals i internacionals adreçats a la comunitat 
local, especialment a persones en situació d’atur, persones emprenedores i associacions locals.

Algunes de les tasques que es faran en el voluntariat són:
Es faran activitats per promoure la conservació de la naturalesa i les activitats a l’aire lliure, 
Es treballarà amb la comunitat local per organitzar activitats turístiques, ensenyant idiomes 
i fent tallers. També es donarà suport en la creació d’un hivernacle. S’ajudarà en tasques 
administratives, de comunicació i organització.

El perfil de la persona voluntària:
- Busquen a joves entre 18 i 30 anys amb residència espanyola.
- Han de ser persones actives, de ment oberta, creatives, innovadores, responsables i amb 
motivació per al projecte.
- Caldrà disposar de la Targeta Sanitària Europea.

El projecte és finançat pel programa Erasmus +: Cobreix despeses de desplaçament, allotjament, 
curs d’idioma, manutenció i diners de butxaca. Les persones seleccionades hauran de fer-se 
sòcies de Mundus (40 € / l’any).

Durada del projecte: del 7/01/2019 al 7/09/2019
Data límit d’inscripció: 28 octubre 2018
Més informació: http://bit.ly/2zXxTdX
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Intercanvis Juvenils i Formacions Internacionals

Erasmusik, intercanvi juvenil a Turquia 

La Víbria Intercultural busca joves per a participar a “Erasmusik”, un intercanvi juvenil on a 
través de la música folk s’intercanviaran punts de vista sobre diferents cultures, costums i 
valors. A través del diàleg intercultural es treballarà la tolerància i el respecte, s’explorarà 
potencial personal i l’aprenentatge entre iguals. Hi haurà Jam Sesions i es treballarà a partir 
d’eines d’educació no formal i d’activitats d’aprenentatge vivencials. Els joves seran allotjats 
en bungalows en un entorn natural al costat del mar. Seran 42 participants en total, i a resta 
provenen de França, Polònia, Romania i Lituània.

Condicions per participar:
- Tenir entre 18 i 30 anys (També busquen un youth leader sense límit d’edat)
- Anglès nivell conversa.
- Per a participar és necessari disposar de la targeta sanitària europea i fer-se soci de La 
Víbria Intercultural (40 € / any).

El menjar, l’allotjament, les activitats i el transport estan subvencionats al 100% pel programa 
Erasmus+ de la UE. El viatge d’anada i tornada està subvencionat fins a 360 €, que en principi 
han de ser suficients per a cobrir les despeses.

Per participar s’ha d’emplenar aquest formulari:  http://bit.ly/2yb2ylT
On: Gemlik, Turquía
Dates del projecte: de l’11 al 22 de novembre de 2018
Data límit: Les candidatures es valoraran per ordre d’arribada.
Més informació: info@vibria.org i a https://vibria.org/erasmusik/

Formació Internacional en Drets Humans a Barcelona amb 
l’SCI Catalunya

Aquesta formació va adreçada a persones que es dediquen a l’educació amb joves i que la 
seva tasca educativa gira entorn del treball dels Drets Humans. En aquest seminari es vol 
desenvolupar competències als i les professionals juvenils, explorar i compartir eines i cons-
cienciar de la importància del rol dels i les educadores juvenils en matèria de Drets Humans. 
El curs serà en castellà.

Perfil del / la participant:
- Majors de 18 anys
- Residents al territori espanyol
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- Compromís per assistir a totes les jornades del curs
- Que es dediquin (o s’hi vulguin dedicar) a l’educació amb persones joves, tant des del 
camp de l’educació formal com no formal.
- Ha de tenir interès per incorporar una perspectiva en drets Humans en la seva tasca 
educativa

S’oferirà allotjament a les persones no residents a la ciutat de Barcelona .
El transport serà parcialment subvencionat en funció del quilometratge.

Dates: del 12 al 16 de novembre
Més informació: http://bit.ly/2yikwmy
Data límit d’inscripció: 14/10/2018

Beques

Concurs per a joves directors #EuandMe, de la UE.

T’apassiona el cinema? La teva vocació es troba en la direcció?

La Unió Europea ofereix l’oportunitat de fer un 
curtmetratge. Hi poden concursar   joves de 18 a 35 anys 
residents a la Unió europea. Hi haurà 5 gunyadors, que 
seran subvencionats amb 7500€ de subvenció per a fer el 
projecte realitat.

Només es pot participar de manera individual, les propostes 
grupals no es tindran en compte.

 
Com participar?

- Envia la teva idea de curtmetratge emplenant el següent formulari:
Has d’enviar:
- Una sinopsi del curtmetratge en anglès o en una llengua oficial de la UE.
- Un vídeo curt filmat en smartphone curtmetratge en anglès o en una llengua 
oficial de la UE.
- Un enllaç a un curtmetratge que hagis fet en els últims 5 anys

La proposta ha d’encaixar en una de les següents categories:
- Mobilitat
- Sostenibilitat
- Capacitats i negocis
- Digital
- Drets

Consulta les bases en el següent enllaç: http://bit.ly/2xYCJpR
Data límit: 31 d’octubre



OCTUBRE 2018

11

MOBINT 2018-2019 Ajuts per a Erasmus, programes de 
mobilitat internacional i Programa de millora i innovació en 
formació de mestres.

Ets estudiant d’una universitat catalana i aquest any has estat seleccionat/da per a fer una 
estada de mobilitat en un altre país? Aquesta beca t’interessa!
MOBINT són unes ajudes que impulsa la Generalitat de Catalunya de 200€ mensuals (en 
funció de la durada de l’estada i amb un màxim de sis mesos) que pretenen contribuir al 
finançament de les despeses que comporten una estada a l’estranger.

Requisits per optar a la beca MOBINT:

- Tenir la ciutadania de qualsevol estat membre de la Unió Europea o, en el cas de 
l’estudiantat no comunitari, acreditar la condició de persona resident.
- Haver formalitzat la matrícula en una universitat del sistema universitari de Catalunya, el 
curs acadèmic 2018-2019, situació que s’ha de mantenir mentre duri l’ajut.

Hi ha tres modalitats d’ajuts:

Modalitats A i B: Estudis adreçats a l’obtenció d’un títol oficial de grau o màster universitari 
segons el Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya http://
aplicacions.universitats.gencat.cat/qpq/AppJava/real/iniciar.do 

Modalitat C: Estudis següents dels grups pilot reconeguts pel Programa de millora i innovació 
en la formació de mestres:

- Doble titulació d’Educació Infantil i Educació Primària a la Universitat de Barcelona, la 
Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida, la 
Universitat Rovira i Virgili i la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.
- Grau en Educació Primària en anglès a la Universitat Autònoma de Barcelona.
- Grau en Educació Primària, modalitat alternança, a la Universitat de Lleida.
- Grau en Educació Primària, modalitat bilingüe, a la Universitat de Lleida.

En cap cas no es pot optar a més d’una modalitat.

Descarrega’t el fulletó informatiu: http://bit.ly/2CyhKOO
Més informació: http://bit.ly/2E7F9YR
Data límit: 8 de novembre
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Beca de fotoperiodisme a Reuters

Reuters, una de les agències de notícies multimèdia de més recorregut del món torna a oferir 
un programa de beques de fotoperiodisme. El seu objectiu és reclutar a la nova generació de 
fotoperiodistes, oferint suport en la creació, dotant d’experiència i de noves eines per explicar 
històries. Les fotografies fetes en el marc d’aquestes beques seran distribuïdes a la plataforma 
global de Reuters. 

Ofereixen vuit beques de $5,000 USD.

Requisits per participar: 
Aquestes beques estan adreçades a joves d’entre 18 i 35 anys que estiguin estudiant 
fotoperiodisme o bé treballant activament en la professió.

Què s’ha de fer per participar?
S’ha d’enviar el CV, una carta de motivació explicant la idea del projecte a desenvolupar i un 
portfoli amb 35-50 fotos a: ReutersPhotoGrant@thomsonreuters.com.

Més informació: https://tmsnrt.rs/2P81wOQ  

Data límit d’enviament: 15 de novembre

Beques per a estudiar el batxillerat internacional amb 
“Colegios del Mundo”

La Fundació del Comitè Espanyol de “Colegios del Mundo Unido” obre convocatòria de 
beques per a estudiar en un dels centres que tenen arreu del món. Per a sol·licitar una plaça 
és necessari estar estudiant 4t d’ESO o 1r de Batxillerat i haver nascut l’any 2002 o entre l’1 de 
gener i el 31 d’agost del 2003. També obre places per a estudiar amb beca parcial o sense beca.

Les beques estan valorades en 47.500 € cada una, i permetran dur a terme dos cursos 
d’educació preuniversitària en alguns dels col·legis que l’organització té en més de 80 
països. Ofereix l’oportunitat d’estudiar en llocs tan diversos com: Canadà, Estats Units, 
Costa Rica, Singapur, la Xina, L’Índia, Swazilàndia, Noruega i Regne Unit entre d’altres. 

Serà necessari passar un procés de selecció on es valoraran aspectes com la maduresa personal, 
el compromís social, l’interès i el respecte envers altres cultures, la iniciativa i la creativitat.

Més informació: www.colegiosmundounido.es
Data límit: 14 de novembre
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Pràctiques Laborals

Beques ACCIÓ – Agència per a la Competitivitat de l’Empresa

L’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa de la Generalitat de Catalunya ofereix 
l’oportunitat de començar una carrera professional a l’estranger fent una estada en una de 
les 40 oficines que tenen repartides arreu del món i que donen suport a més de 110 mercats.

Perfil del participant
S’admeten dos perfils de participants:
- Joves d’entre 18 i 26 anys demandants d’Ocupació
- Joves d’entre 18 i 29 anys inscrits a la Garantia Juvenil 

En tots els casos:
- No haver participat anteriorment en el Programa de Pràctiques no Laborals del Servei 
d’Ocupació de Catalunya (SOC).
- Tenir un grau universitari oficial o un grau superior de formació professional relacionat 
amb l’objectiu de la pràctica o obtenir-lo abans de la data d’incorporació.
- Domini de la llengua catalana i la llengua castellana
- Nivell d’anglès mínim B2. Es valorarà tenir coneixements de francès, alemany i/o altres 
idiomes.
- Tenir menys de tres mesos d’experiència laboral associada a la qualificació professional, 
amb independència del tipus de feina realitzada

Si t’interessa has d’enviar la següent adreça electrònica: practiques.accio@gencat.cat:
- El Currículum vitae
- La Carta de motivació 
- L’Informe de vida laboral o el Títol o certificat substitutori del títol 

Indicant a l’assumpte del correu electrònic la referència de la/es destinació/ns escollida/es.

Més informació: http://bit.ly/2Qqx9DC
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Pràctiques Eurodyssee: Assistent de mobilitat internacional 
a Valònia, Bèlgica

Tasques:
- Gestió administrativa dels dossiers de candidatures
- Gestió comunicativa: respondre la demanda dels joves, fer difusió de les ofertes, etc.
- Participació en l’organització d’esdeveniments: sessions d’informació, exposicions

Perfil de la persona candidata:
- Estudis superiors en administració, comunicació, humanitats, relacions internacionals o 
similars
- Persona amb motivació, polivalent, que li agradi el contacte amb el públic i el treball en 
equip. Ha de ser una persona dinàmica i amb autonomia.
- Domini del francès (oral i escrit) i bon coneixement de l’anglès.
- Competències informàtiques: Microsoft Office, Internet i Xarxes Socials

El Programa Eurodyssee està adreçat a joves d’entre 18 i 30/32 anys (depèn de la regió), 
empadronats/des a Catalunya, que constin com a demandants de feina, amb coneixement de 
l’idioma del país d’acollida i formació/experiència professional en l’àmbit laboral objecte de 
l’estada. El programa inclou l’allotjament, curs de l’idioma, un salari mensual, una assegurança 
i un certificat.

Més informació: http://bit.ly/2y477iI
Data límit: 5 de novembre
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Ofertes de feina

Educadors/es infantils a Munic i a Frankfurt

HELMECA és una empresa especialitzada en el sector educatiu alemany i espanyol. Situada a 
Munici amb delegacions a Madrid i Frankfurt, HELMECA ha gestionat amb èxit la incorporació 
de més de 350 professionals en el mercat laboral alemany des de 2011.

Seleccionen educadors/es infantils per escoles infantils a Munic i Frankfurt que vulguin:

- Treballar amb pedagogies alternatives (Montessori, Waldorf, etc.) en un entorn 
multicultural.
- Estabilitat laboral i desenvolupament professional.
 - Sentir-se valorats com a professionals d’educació.
 - Tenir llibertat per posar en pràctica les seves idees pedagògiques.

Requisits:
- Tècnics i / o Diplomats i / o Grau en Educació Infantil.
- Nivell B2 d’alemany (oferim formació per a aconseguir-ho).
- Compromís de desenvolupar-se professionalment dins d’una pedagogia alternativa.

S’ofereix:
- Contracte indefinit.
- Sou brut mensual de 2.300 € / 1.549 € net.
- Jornada laboral de 40 hores / setmana. 
- Visita a l’escola prèvia a la incorporació laboral.
 - Curs intensiu d’alemany a Madrid (6 mesos).
- Curs d’alemany a Alemanya (12 mesos).

Serveis addiconals inclosos:   
- Assessorament en les gestions administratives amb les autoritats alemanyes com per 
exemple: Homologació del títol, assegurança mèdica, seguretat social, obertura de compte 
bancari, i empadronament.
- Suport a la recerca d’allotjament.
- Informació i assessorament per a la sol·licitud dels ajuts EURES.
- Possibilitat de finançament de les despeses de formació.

Enviar sol·licitud a: entrevista@helmeca.de
Més informació: http://bit.ly/2CtS3Pq i a www.helmeca.de
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Desenvolupadors de programari a Oslo, Noruega 

Detalls del lloc de treball:
L’empresa Essens busca personal per al departament de desenvolupament i vendes. Les 
persones seleccionades treballaran a l’equip de productes de pila complet per crear experiències 
òptimes

Requisits de la persona candidata:
- Domini  de Java i expert en suport de tecnologies.
- Coneixement d’altres idiomes com Python, Perl o JavaScript.
- Treballar amb eines com  JUnit i Mockito.
- Tenir experiència en utilitzar serveis de cloud computing com ara l’entorn lWS, especialment 
S3, EC2, Redshift, EMR i Elastic Search.
- Tenir coneixements generals de SysAdm i DevOps.
- Tenir un màster o una llicenciatura en una disciplina rellevant (també es consideraran 
candidatures amb anys d’experiència)

Alguns dels beneficis:
- Salari competitiu.
- Flexibilitat horària.
- 5 setmanes de vacances l’any amb flexibilitat.
- Assegurança de salut.
- Dinar subvencionat.
- Suport per buscar allotjament.

T’interessa? Envia CV EN ANGLÈS a work@essens.no. Còpia a eures.nordicos@sepe.es 
REF. DESENVOLUPADOR SOFTWARE TO 

Més informació: https://goo.gl/kRnws5 i a https://essens.no/ 
Data límit:  30/11/2018

Vols rebre el butlletí mensual a la teva adreça electrònica?
Subscriu-te aquí: http://bit.ly/butlletimobilitatmaresme
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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, demanat 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.
A l’Oficina Jove del Maresme, 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

El Masnou
El quart dijous de mes de 16:00 a 20:00h a Ca n’Humet , C/ d’En Fontanills núm. 77

Pineda de Mar
El primer dijous de mes de 16:00 a 20:00h a 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.


