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El Maresme es mou

Ja es poden presentar les sol·licituds per a subvencions de 
projectes de solidaritat i cooperació a Malgrat de Mar.

L’Ajuntament de Malgrat de Mar obre la convocatòria de subvencions a projectes de solidaritat 
i cooperació.

Les subvencions estan destinades a projectes de solidaritat, cooperació internacional i 
codesenvolupament que estiguin alineats amb les finalitats del Consell de Solidaritat de 
Malgrat de Mar. Amb l’ésser humà al centre, es vol potenciar el foment de la pau, la justícia, la 
igualtat i l’equitat en les relacions entre persones, pobles, cultures, nacions i estats. 
 
La sol·licitud de subvenció es podrà aconseguir al registre de l’Ajuntament de Malgrat de Mar 
i a la seva pàgina web. El termini per presentar-les serà des de la publicació de les bases a la 
web de l’Ajuntament fins al 23 de novembre de 2018. El termini per poder justificar-la acabarà 
el 28 de febrer de 2019.

Podran optar-hi persones jurídiques sense afany de lucre legalment constituïdes amb seu 
social o delegació al terme municipal de Malgrat de Mar.

Més informació a: http://bit.ly/2JCG16V

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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Maresmencs i maresmenques al món

Aina, una vilassarenca a Delft, Holanda.
Aina Soler Jofra, de 26 anys i Vilassarenca (Vilassar de Mar) de tota la vida. Va marxar a Delft 
(Països Baixos) el Setembre de 2014 a acabar la carrera de Biotecnologia fent un Erasmus 
Pràctiques de 6 mesos. Sense voler, ha acabat vivint a Delft gairebé 4 anys.

Per què els Països Baixos?
Per poder demanar la beca, necessitava trobar un lloc de pràctiques primer. Així que quan vaig 
començar a buscar tenia dues condicions: i) Un país Europeu (condició de les beques Erasmus) 
on l’hivern no fos extremadament fred (sóc molt de sol i mar jo), ii) Que s’hi parles bé anglès 
(els números si, però els idiomes no són el meu fort). D’aquesta manera vaig començar a enviar 
e-mails a Universitats i empreses principalment de Dinamarca, Bèlgica i Països Baixos.

Essent pràctiques  no 
remunerades (l’ajuda Erasmus 
amb prou feina ajuda a cobrir 
l’allotjament) la primera 
intuïció va ser que seria 
relativament fàcil trobar un 
lloc on busquessin algú que 
treballes sense cobrar. La 
realitat va ser que de molts 
e-mails avui en dia encara 
n’espero una resposta, així 
que un primer consell seria no 
desesperar. Però finalment em 
van respondre d’un parell o tres 
de llocs i finalment vaig decidir-
me pel projecte que més em 
va interessar, al Departament de 

Quan vas arribar a Delft? Que hi vas anar a fer?
Quan estava acabant la carrera de Biotecnologia el Juny de 
2014 no tenia molt clar que fer després: recerca, buscar feina, 
un màster, prendre’m un descans... Com a part de la carrera hi 
havia l’opció de fer pràctiques en empresa (o Universitat) i sabia 
que hi havia l’opció de demanar una beca Erasmus+ Internship 
per anar a fer pràctiques fora. Així que vaig decidir aprofitar 
una de les meves passions, com és viatjar i conèixer món, i 
acabar la carrera fora fent unes pràctiques mentre decidia que 
fer després.

Molins, tulipes i bicis, tipic dels Països Baixos, però 
indispensables
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Biotecnologia Ambiental de la Universitat Tècnica de Delft. La sol·licitud de la beca va ser 
relativament fàcil, des de la meva universitat d’origen (Universitat Autònoma de Barcelona) 
em van donar tota la informació i em va respondre els dubtes que vaig tenir.

I com 6 mesos es van transformar en anys?

Quan arribes a un lloc nou amb la intenció d’establir-t’hi una temporada, més enllà del temps 
que podries marxar de vacances, fa impressió. Tot és nou, no coneixes a ningú, no saps com 
funciona res, bàsicament vas molt perdut. Però també tens un full en blanc a les teves mans 
i tu ho decideixes tot, i aquesta sensació també és molt poderosa. Potser al principi t’enyores 
més de casa, però tots els estímuls que et dóna sortir de la teva zona de confort ho fan una 
experiència increïble. Cada dia et sorprèn alguna cosa. D’aquesta manera sis mesos em va 
semblar poc, el grup de recerca on vaig fer l’estada em va agradar i també les pràctiques, vaig 
conèixer algun dels professors que estaven impartint les classes al màster en Life Science & 
Technology i vaig decidir quedar-me. Tant per seguir la meva formació com per seguir una mica 
més l’aventura descobrint Delft i els Països Baixos. Així que l’aventura va seguir durant dos anys 
més fent el màster.

I després del màster encara et vas animar a quedar-t’hi a fer un doctorat? Per què?

Quan estava acabant el màster, tenia clar que volia seguir fent recerca i fer un doctorat, així 
que vaig començar a mirar opcions per tornar a Barcelona. La meva parella vivia a Barcelona 
i jo ja havia tingut suficient amb la pluja (plou molt als Països Baixos). Tot i que em van sortir 
oportunitats de fer el doctorat a Barcelona, a Delft em van oferir quedar-m’hi, així que va ser 
un moment on va ser complicat decidir-me.

Una de les coses més increïbles de la forma de funcionar holandesa, és que hi ha poques 
jerarquies. Per posar un exemple, els divendres el cap del grup sempre venia a fer les típiques 
cerveses abans de marxar de cap de setmana amb la resta del grup. D’aquesta manera va ser 
fàcil explicar el neguit que tenia de voler tornar i vam poder trobar una solució intermèdia. 
Fer part del doctorat en intercanvi a la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquestes facilitats 
combinades amb les condicions de treball que oferien eren molt millors a Holanda em va fer 

Delft durant el festival de llums Lichtjesavond, Erasmusbrug a Rotterdam. Les ciutats, tot i 
semblants entre elles són precioses. Canals, cases amb una arquitectura particular. 
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decidir. (I aquí m’agradaria reivindicar que fent un doctorat a Espanya, és a dir, fer investigació 
durant 4 anys, implica plantar-te a la porta dels 30 anys amb un sou de menys de 1000 euros 
mensuals).

Què és el que més et va agradar i que vas trobar a faltar més?

Sense cap dubte, el millor dels Països Baixos és la bici! El país està més preparat per anar amb 
bici que pels vianants, així que el primer que faria si algun dia hi aneu a passar més d’una 
setmana, és buscar una bici (hi ha moltes opcions econòmiques de segona mà). Una altra de 
les coses que també vaig aprendre a apreciar (al principi va ser molt xocant!) van ser els horaris, 
dinar i sopar d’hora. Després si era cap de setmana i volies sortir la festa començava abans, de 
manera que acabaves anant al llit a una hora raonable i aprofitaves l’endemà. Finalment una 
altra cosa de la qual ja he parlat és la forma de fer a l’hora de treballar, molt poca jerarquia, 
tot es pot parlar i són molt directes a l’hora de dir les coses. En general diuen el que pensen 
tal com és, cosa que a nosaltres potser ens pot semblar de maleducats segons com, però en el 
fons acaba estalviant problemes, ja que es pot parlar de tot fàcilment. I no podria faltar a tota 
la gent que he conegut i que m’enduc d’aquesta experiència increïble.

Tant em van agradar moltes coses, com també en vaig trobar a faltar moltes. La família i amics 
per descomptat. Però també el bon temps (anar amb bici al matí i que plogui no acaba de 
ser agradable), el menjar (les verdures i la fruita sobretot per falta de sol son d’hivernacle o 
importades) i la vida al carrer (als bars i als llocs tancats el que vulguis, però la pluja sempre 
amenaça les coses que s’organitzen al carrer).

Ho recomanaries?

Recomano els Països Baixos, però el que més recomano és atrevir-se a marxar. Veure diferents 
maneres d’entendre el món, sortir de la zona de confort i veure que te’n pots sortir i gaudir-ho 
molt. Sigui on sigui i el temps que cadascú cregui necessari, però crec que és una experiència 
que ningú s’hauria de perdre.
I diuen que tornar sempre és la millor part de l’aventura…

El gegant tresor que m’enduc, és tota la gent que he conegut durant aquests anys
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Notícies

A Catalunya hi ha 9 entitats que gestionen projectes, les pots consultar a:  
http://garantiajuvenil.gencat.cat/ca/Que_Toferim/Mobilitat-internacional/TLN-Mobilicat/

Ja han sortit les beques TLN Mobilicat per a fer pràctiques a 
l’estranger.  

Des del Servei de Mobilitat Internacional Jove del Maresme 
organitzem una xerrada sobre el programa TLN Mobilicat.

Pots consultar ofertes de projectes TLN a la secció de Pràctiques d’aquest butlletí

 

 

TLN Mobilicat és una beca  per a fer unes pràctiques a l’estranger, 
en algun país de l’Unió Europea.

Aquest programa inclou:
Assegurança
El viatge transnacional
Tutoria i seguiment individual

Curs intensiu de l’idioma
Formació abans de marxar
Allotjament i manutenció

Requisits per participar:
• Tenir entre 18 i 30 anys.
• Estar inscrites i en situació de beneficiari al Registre del Servei Nacional de 
Garantia Juvenil en data immediatament anterior a l’inici de l’actuació.
• Estar inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats al SOC.
• Tenir estudis d’especialització de grau mitjà o superior abandonats prematurament 
o acabats.
• Tenir experiència laboral inferior a tres mesos en l’àmbit de l’especialitat.

Quatre entitats ens explicaran de primera mà els seus projectes de pràctiques a països com 
Itàlia, Alemanya, Regne Unit, Polònia o Malta. Vine i informa’t!

Participaran a la xerrada:

Inscripció: http://bit.ly/xerradatln

dimarts 13 de novembre

Centre Cívic Cabot i Barba, Plaça de Miquel 
Biada, 5. Mataró (davant de Renfe)

de 10 a 12 h

Es tracta d’un programa de mobilitat internacional que ofereix pràctiques no remunerades a 
joves inscrits a la Garantia Juvenil per un mínim de 2 mesos a qualsevol país de la Unió Europea. 
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De Bcn al Món,  campanya per promoure la mobilitat 
internacional.

Des de Mobilitat Internacional de Barcelona organitzen durant el mes de novembre les jornades 
“De BCN al món i del món a BCN”.  Faran diferents xerrades sobre oportunitats de mobilitat 
internacional per a menors d’edat, dinàmiques de suport al retorn a la ciutat, sobre com fer 
pràctiques a l’estranger, recursos per a treballar a Europa i també organitzen un cinefòrum 
sobre la crisi dels refugiats i el voluntariat internacional.

Dates: del 6 al 29 de novembre del 2018

Consulta el seu calendari d’activitats: http://ajuntament.barcelona.cat/bcnalmon

Concurs “Jo al Món”

Dins de la campanya “De BCN al 
món i del món a BCN” convoquen 
la 3a edició del concurs “Jo al 
món”, adreçat a joves d’entre 18 i 
35 de Catalunya que viuen o han 
viscut a l’estranger un mínim de 3 
mesos per estudiar, treballar fer 
pràctiques o un voluntariat.

Per participar s’ha de crear un vídeo o un escrit acompanyat d’una imatge, que respongui a la 
pregunta:

“Més enllà de l’aprenentatge d’idiomes, quines són les competències que has adquirit gràcies 
a la teva experiència a l’estranger? Com les poses en valor?”.

Els vídeos i els texts que rebin més puntuació per part del jurat seran els finalistes, als quals 
se’ls lliurarà els següents premis (segons la preferència que escullin al formulari d’inscripció):

— Lot de productes de la terra Tastets
— Lot de productes de la terra Barcelona
— Passi Interrail Global Pass Flexi, de 10 dies en un mes i de 2a classe
— Inscripció gratuïta per poder fer l’examen APTIS al centre British Council de Barcelona
— Càmera esportiva

Anima’t i comparteix la teva experiència a l’estranger! Tens temps fins al 26 de novembre a les 
00.00!

Més informació: http://bit.ly/2EnpK6U
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Projectes de Voluntariat

NesilFEST, Voluntariat Europeu a Turquia.

Des de la Fundació Catalunya Voluntària busquen 1 voluntari/a per participar en un projecte 
de dos mesos de durada a Ankara, Turquia.

El NesilFEST és un festival intergeneracional que pretén mantenir una millor comunicació entre 
els i les joves i el col·lectiu de gent gran, involucrant-los en diferents activitats per desenvolupar 
diferents competències i habilitats.
Tasques a desenvolupar:

- Representar la seva cultura durant les activitats culturals
- Organitzar activitats de lleure per a la gent gran
- Organitzar tallers adaptats a les capacitats i interessos de la persona voluntària
- Organitzar esdeveniments culturals, tardes de jocs, etc.
- Promoure les activitats amb fotografies, vídeos, a les xarxes socials i la pàgina web.

Requisits per participar:
Tenir entre 18 i 30 anys (També busquen un youth leader sense límit d’edat)

Cobertura:
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.

On: Ankara, Turquia
Dates del projecte: de l’1 de desembre de 2018 31 de gener de 2018
Data límit: Les candidatures es valoraran per ordre d’arribada.
Més informació: info@catalunyavoluntaria.cat i a http://bit.ly/2DmdmTk

Passi d’interraïl per a celebrar els 18 anys.

Aquest any en fas 18? Et donem la benvinguda a la majoria d’edat! Per a celebrar-ho pots 
aconseguir un passi gratuït per viatjar per Europa! Ho podràs demanar des del 29 de novembre 
i fins a l’11 de desembre del 2018. Els viatges s’hauran de fer entre el 15 d’abril i el 31 d’octubre 
del 2019. Anima’t! N’hi ha 12.000 disponibles
 
Més informació a: https://europa.eu/youth/discovereu_es
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Intercanvis Juvenils i Formacions Internacionals

TEC Project. Convocatòria per a performers i artistes per a 
projecte internacional.

Estàs dins del món del teatre, de la dansa o de la música i tens ganes de participar en un procés 
de creació teatral a escala europea?

Inca Catalunya busca 5 participants residents a la província de Barcelona per a projecte de llarga 
durada al voltant de la investigació teatral. Es treballarà entorn de la reflexió de les facetes del 
poder, la llibertat en els països democràtics i del grau de manipulació dels poders econòmics 
i dels mitjans de comunicació.

Perfil dels participants:
Edat: A partir de 24 anys
Artistes escènics (teatre/ teatre-físic i/o música i/o dansa)
Persones compromeses socialment
Domini de l’anglès per a entendre’s i comunicar-se durant el projecte

Calendari: 
És imprescindible que els/les participants puguin assistir a totes les trobades internacionals i 
dur a terme tot el treball preparatori, que es divideix:

1 - Treball preparatori a través d’Skype: 
Novembre 2018
2 - Training a Barcelona:
del 10 al 17 de desembre de 2018
3 - Treball pràctic individual a casa:
Gener i Febrer del 2019
4 - Training a Macedònia:
del 25 de Febrer al 4 de Març del 2019
5- Treball pràctic individual a casa:  
Març del 2019
6 - Presentació de l’espectacle a Itàlia:  
del 8 al 15 d’abril del 2019

Es tracta d’un projecte KA2 - ADULT EDUCATION i està finançat pel Programa Erasmus + de la 
Unió Europea. La participació és gratuïta. Totes les despeses de manutenció i allotjament en 
les formacions internacionals està coberta.

Si t’interessa envia CV a: infoincacat@gmail.com indicant a l’assumpte el teu nom i “TEC 
Project”

Més informació: http://bit.ly/2PEB5Ed
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Beques

Beques per estudiar el batxillerat internacional.

T’agradaria estudiar el batxillerat en un altre país? Ara mateix hi ha les següents convocatòries 
obertes, de caràcter privat. Mira’t bé els requisits! Cada beca és diferent. Et passem els enllaços 
de contacte de les institucions que les promocionen:

Beques “Colegios del mundo”

On? Hi ha beques per a diversos països. Tenen seus en 17 països a quatre continents.
Data límit: Fins al 14 de novembre del 2018.
Si resultes un/a dels 60 preselecciona-ts/des hauràs d’anar a Madrid a fer una prova final. 
Hi ha un total de 10 places amb beca disponibles.
Més informació: http://bit.ly/2PICJod

Beques AFS Intercultura
On? Hi ha beques per a diversos països. Tenen seus a 35 països.
Data límit: Fins al 26 de novembre del 2018.
Més informació: http://bit.ly/2D8aDfn

Beques iEduex
On? Per a estudiar als Estats Units
Data límit: Fins al 15 de maig del 2019.
Convoquen 150 beques de fins a 3.000 €
Més informació: http://bit.ly/2FbKoHL

Beques per a cursos d’estiu en universitats d’Alemanya.

Vols millorar els teus coneixements d’alemany? El DAAD, el Servei Alemany d’intercanvi 
acadèmic convoca un programa de beques amb l’objectiu de promoure la llengua i la cultura 
alemanya. L’import de la beca és de 950 €.

Requisits:
Ser estudiant universitari en programes de grau o màster de qualsevol disciplina.
Haver cursat un mínim de dos anys d’estudis superiors a l’inici de la beca.

Les sol·licituds seran avaluades per un comitè de preselecció a Madrid. La decisió final es farà a 
la seu central del DAAD a Bonn. Entre altres factors es tindran en compte els mèrits acadèmics, 
la motivació en l’elecció dels estudis universitaris i el coneixement de l’alemany.

Data límit d’inscripció: 1 de desembre del 2018
Més informació: http://bit.ly/2D4dJkF
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Pràctiques Laborals
Beques TLN de pràctiques a l’estranger.

Oportunitats per a fer pràctiques a l’estranger del programaTLN Mobilicat:

Destinacions: 
- Regne Unit - 8 places
- Itàlia - 8 places
- Portugal - 9 places

Dates de les pràctiques: 14 setmanes d’estada 7/4/2019-14/7/2019

Formació prèvia: Formació intercultural: del 25/02/2019 a l’1/03/2019
Formació lingüística: del 4/03/2019 al 5/04/2019

Perfil del participant: 
Jove sense experiencia laboral prèvia o amb dificultats d’inseriment laboral.

Període d’inscripcions: del 16/01/2019 al 22/02/2019

Més informació: tln.nexes@gmail.com

Destinacions: 
- Itàlia:  Brescia (5 places) i Piamonte (5 places)
- Alemanya: Marburg (5 places) i Pforzheim (5 places)
- Polònia: Bydgoszcz (5 places)

Perfil del participant:  
Perfils de tots els sectors professionals

Període d’inscripcions: Fins a finals de desembre

Més informació: www.probens.org, montse@probens.org, Tel. 934414105

Formació prèvia: Durarà uns 3,5 mesos 
- De gener a abril per Itàlia
- De febrer a maig per Alemanya
- De març a juny per a Polònia

Dates de les pràctiques: 12 setmanes d’estada. 
- De maig a Juliol a Itàlia
- De juny a agost a Alemanya
- De juliol a setembre a Polònia
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 La Víbria Intercultural

Destinacions: 
- Regne Unit:  Bristol
- França: París

Dates de les pràctiques: Estada de tres mesos. Del 4 de març al 25 de maig de 2019.

Formació lingüística: Del 8 de gener al 23 de febrer.

Perfil del participant: Hi ha molts sectors professionals disponibles.

Període d’inscripcions: Fins el 25 de novembre de 2018.

Més informació: mobilicatvibria@gmail.com, www.vibria.org

Destinacions: 
- Itàlia:  Roma i Forli (Grup de Barcelona)
- Malta (Grup de Girona)
- Polònia: Wroclaw (Grup de Girona)
- França : Pau (Grup de Tarragona)

Dates de les pràctiques: Estada de 20 setmanes. 7 de març al 25 de juliol de 2019.

Formació preparatòria: 3 de desembre 2018 al 5 de març 2019.

Període d’inscripcions: Fins el 25 de novembre de 2018.

Més informació: practiqeu@mundus.com, www.asociacionmundus.com

Les Beques TLN Mobilicat van adreçades a joves d’entre 18 i 30 anys residents a Catalunya
que siguin beneficiaris de Garantia Juvenil (que no estiguin estudiant ni treballant) i que 
siguin demanants d’ocupació al SOC
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Ofertes de feina

Vols rebre el butlletí mensual a la teva adreça electrònica?
Subscriu-te aquí: http://bit.ly/butlletimobilitatmaresme

Operaris/es per a fàbrica de fusta a Irlanda del Nord.

Murdock Builders Merchants, empresa ubicada a Newry, Irlanda del Nord, busca cobrir quatre 
llocs de feina per a treballar en una fàbrica de fusta. Es faran muntatges i es prepararan 
estructures dels entramats per al seu enviament. També es faran tasques de neteja i 
manteniment de la fàbrica.

Salari: £ 8.50 bruts l’hora

Avantatges:
- 30 dies de vacances anuals
- Hores extres disponibles
- Formació
- Facilitat en el lloguer d’habitatge
- L’empresa assumirà les despeses de vols d’anada i tornada tres cops a l’any (un viatge 
d’anada i tornada cada 4 mesos)
- S’ofereixen classes d’anglès orals gratuïtes de mitja jornada cada setmana

Es faran entrevistes per Skype o Facetime, i es duran a terme en castellà.

Si hi estàs interessat/da pots enviar el teu currículum, preferiblement en anglès a:
gmckearney@murdockgroup.ie amb còpia a eures.grupomixto@sepe.es i posant de referència
“Operarios de Madera”

També pots descarregar la sol·licitud de feina a: https://www.murdockbuildersmerchants.com

Data límit: 8/12/2018

Més informació: http://bit.ly/2REeOnh



novemBRE 2018
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.
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