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El Maresme es mou
La xerrada informativa del TLN Mobilicat va acollir  25 joves 
assistents.

El passat 13 de novembre el Servei de Mobilitat Internacional Jove del Maresme amb el 
suport de l’Oficina Jove de Mataró va organitzar una xerrada informativa sobre el programa de 
pràctiques laborals TLN Mobilicat al Centre Cívic Cabot i Barba de Mataró.

La Fundació Bcn Formació Professional, la Fundació Catalunya Voluntària, l’associació Probens 
i l’associació Nexes van ser les quatre entitats convidades a exposar els seus programes de 
pràctiques a l’estranger. 

Un total de 25 joves van assistir a la xerrada. Segons un qüestionari passat posteriorment les 
principals temàtiques d’interès de les persones assistents pel que fa a la Mobilitat Internacional 
estan relacionades en trobar feina, en fer estades de pràctiques i en millorar l’idioma.

L’Assessoria de Mobilitat Internacional Jove del Maresme 
col·labora amb Ràdio Pineda.

Cada mes a part de llegir les nostres notícies a través del butlletí mensual, ens podreu escoltar 
a la càpsula de mobilitat internacional de Ràdio Pineda al programa matinal DIT I FET conduït 
per Olga Diéguez i Pep Basart. DIT I FET s’emet de dilluns a divendres de 8 a 12 h, i ens podreu 
escoltar a partir del dimarts 11 de desembre.

Podreu escoltar-nos en directe des del web de Radio Pineda a www.radiopineda.cat, des de 
Pineda de Mar al 94.6 FM o descarregar-vos el podcast des de la pàgina web de l’emisora. 
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Maresmencs i maresmenques al món

Júlia, un any a Austràlia.
Em dic Júlia Artacho i tinc 23 anys. Nascuda al Masnou, entre platja i muntanya, i amb l’única 
idea clara de què un cop acabés la carrera havia de marxar una temporada a l’estranger. 

A l’octubre del 2017 em plantava a Austràlia sense tenir ni idea de quins serien els meus 
passos. Tenia clar que havia de treballar, ja que és un país car, i a la vegada havia d’aprofitar 
l’oportunitat d’estar tant lluny de casa per viatjar als països veïns.

La veritat és que ha estat la millor experiència de la meva vida. Ha estat un any ple d’aventures, 
gent nova, noves cultures i de posar-me a prova a mi mateixa.
La meva estada va ser a Sydney, una ciutat molt fàcil per trobar feina, sempre i quan sigui no 
qualificada, i molt ben pagada. Allà les despeses i el sou es gestionen setmanalment, és a dir, 
cada setmana et paguen i alhora pagues les despeses.

Si estàs pensant a marxar a Austràlia tot és molt més fàcil del que sembla. Pots aplicar pel visat 
a través de la pàgina web del govern australià; el de turista (3 mesos) la “work and holiday” 
(1 any) o el d’estudiant (tan llarg com siguin els teus estudis). Si tens clar que vols estudiar 
et recomanaria 100% que ho facis a través d’agència, aquestes són totalment gratuïtes i 
pràcticament et fan tot el tema de papers.
Jo vaig anar amb el visat d’estudiant, a través d’agència, però si hagués de fer una recomanació 
apostaria pel visat de “work and holiday” ja que no estàs lligat a assistir a cap curs durant l’any 
i això et permet viatjar tant com et vingui de gust. D’aquesta manera tens l’opció de canviar de 
ciutat tantes vegades com vulguis fins que sentis que és el lloc que buscaves.

El següent pas després del visat és trobar casa. Pots reservar des d’Espanya un hostel o un 
Airbnb per la primera setmana però no et comprometis a quedar-te més dies. És imporant 
que visitis presencialment les habitacions i/o pisos en el que vulguis instal·lar-te de forma més 
definitiva.
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Tens una gran oferta en els grups de facebook, 
aquests funcionen molt bé, tant com per 
buscar pis, buscar feina, vendre roba, per 
informar-te de viatges, etc.
Us deixo dues pàgines webs líder a l’hora de 
buscar casa: https://www.gumtree.com.au i 
https://flatmates.com.au.

Un cop arribes a Austràlia te n’adones que 
tothom està en la mateixa situació que tu. 
Em vaig quedar sorpresa amb la quantitat 
d’estranger que hi ha. Traduït d’una altra 
manera, tothom t’ajuda i tothom ha passat 
pels mateixos problemes en els quals tu et 
trobes o et trobaràs.

Una altra preocupació important que a 
tothom li ronda pel cap és la recerca de feina. 
A Austràlia hi ha molta feina, no qualificada, 
òbviament. Només tingues preparat el teu 
CV (sense fotografia) i posa’t a caminar i a 
recórrer tots els cafès, tendes, restaurants, 
etc. Tingues paciència, si n’entregues 20 o 
40 de ben segur que algú et trucarà per fer 
el “trial”, una prova d’un parell d’hores que se sol fer abans de contractar-te. El salari amb 
contracte normalment ronda entre 20-22 dòlars per hora en el sector del “hospitality”.

Des de la meva experiència et puc dir que si te’n vas a Sydney trobaràs molts backpakers 
que venen amb la intenció de treballar i viatjar. Jo vaig treballar a cinc llocs diferents. El meu 
objectiu era aconseguir els diners suficients per viatjar i un cop tornava a Sydney em posava a 
buscar feina un altre cop, i et confirmo que és possible. He estat un any fora de casa i he viatjat 
més que mai.

Les primeres setmanes són dures, costa 
adaptar-te, i si et tanques i tens una 
actitud negativa et costarà trobar pis i 
casa. Recomano que et donis un marge 
de dos mesos que és aleshores quan 
comences a gaudir de l’aventura i a 
conèixer com funciona aquest país.

T’animo que comencis la teva aventura 
a OZ! Tens les illes del pacífic, Nova 
Zelanda, Filipines, Bali i tot el paradís al 
costat de casa.

Nova Zelanda

Sri Lanka
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Notícies

Premi Carlemany de la joventut del Parlament Europeu

El Parlament Europeu i la Fundació Internacional del Premi Charlemagne a Aquisgrà organitzen 
el “Premi juvenil Carlemany” per tal de reconèixer els projectes europeus (individuals o grupals)  
dirigits per joves d’entre 16 i 30 anys.

Els projectes han de promoure la comprensió europea i internacional; afavorir al 
desenvolupament d’un sentiment compartit d’identitat i d’integració europees; promocionar 
models per a joves que viuen a Europa i/o promocionar exemples pràctics d’europeus que 
conviuen conjuntament.

Seran guardonats 3 projectes que s’elegiran entre els projectes nominats pels jurats nacionals, 
i es convidarà als representats de tots els països a la cerimònia dels premis al mes de maig de 
2019 a Aquisgrà. El premi al millor projecte és de 7.500 €, el segon 5.000 € i el tercer 2.500 €. 
Al mateix temps, els tres projectes guanyadors seran convidats a visitar el Parlament Europeu 
a Brussel·les o Estrasburg.

Quin tipus de projectes s’hi poden presentar?
 
Els anteriors guanyadors van ser premiats per projectes com ara intercanvis juvenils, 
esdeveniments en els àmbits esportiu, artístic o cultural. Pot tractar-se també de projectes 
d’internet amb dimensió europea. Per a més informació sobre els projectes guanyadors 
d’anteriors edicions, feu un cop d’ull aquí: http://bit.ly/2BO96Ky

Data límit: 28/01/2019
Dubtes i preguntes: ECYP2019@ep.europa.eu
Més informació: http://bit.ly/2Q7gXLQ 
 

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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Projectes de Voluntariat

“Basilicata Link”, Voluntariat Europeu a Itàlia.

Des de La Víbria Intercultural busquen 1 voluntari/a per participar en un projecte de dotze 
mesos de durada a Matera, Itàlia.

Basilicata Link és una associació juvenil que té l’objectiu d’incrementar les iniciatives 
interculturals i promoure metodologies d’educació no formal a la regió de Basilicata. Ho fa a 
través de valors europeus com la solidaritat, la pau i el respecte de la diversitat.

Tasques a desenvolupar:
- Realitzar activitats d’educació intercultural amb grups informals i escolars.
- Participar en campanyes informatives sobre programes de mobilitat.
- Fer xerrades a escoles sobre Europa.
- Col·laborar amb altres associacions culturals, ajudar a grups i institucions en l’organització 
d’esdeveniments culturals (teatre, poesia, cinema, fotografia …)
- Recolzar accions d’inclusió per a joves amb menys oportunitats 
- Participar en l’organització de projectes internacionals, com ara intercanvis i formacions 
juvenils.
- Actualitzar blogs, llocs web i xarxes socials i documentar activitats (foto, vídeo, comunicats 
de premsa)

Requisits per participar:
- Tenir entre 18 i 30 anys.

Cobertura:
El menjar, l’allotjament, l’assegurança mèdica i el transport estan subvencionats al 100% pel 
programa Erasmus+ de la UE. El viatge d’anada i tornada es reemborsarà.

On: Matera, Itàlia
Dates del projecte: Des del gener de 2019 al gener del 2020 
Data límit: Les candidatures es valoraran per ordre d’arribada.
Més informació: info@vibria.org i a http://bit.ly/2RvVeKi
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La COCAT publica ofertes del seu partner Volunteers For Peace per a fer projectes de mitja i 
llarga durada als Estats Units durant el 2019.

Es tracta de treballs reconstrucció a New Orleans, acompanyament a persones amb diversitat 
funcional a Minnesota i New York o projectes de reinserció social al Vermont. 

Pots consultar els projectes a: https://bit.ly/2PpMCYo
Per a inscripcions i informació més detallada: outgoing@cocat.org

Voluntariats de mitja i llarga durada amb la COCAT a França i 
als EEUU.

1 - Voluntariat a França amb el Cos Europeu de Solidaritat.

Des de la COCAT publiquen una oferta de voluntariat a Concordia France, organització que 
gestiona voluntariat internacional i que treballa amb comunitats locals per donar més 
oportunitats als joves de Clermont-l’Hérault.

Tasques a desenvolupar:
La tasca principal serà organitzar tallers sobre el patrimoni local, així com fer nombrosos tallers 
participatius i democràtics per decidir, juntament amb la població local, quin tipus d’acció s’ha 
de fer per millorar la vida al poble. Es donarà suport a la preparació de campanyes de treball i 
projectes interculturals i es tindrà l’oportunitat de compartir i debatre sobre les diferents eines 
de mobilitat europees

Cobertura:
El menjar, l’allotjament, l’assegurança mèdica i el transport estan subvencionats al 100% pel 
programa Erasmus+ de la UE. 

On: Clermont-l’Hérault, França
Dates del projecte: Des del març de 2019 setembre del 2020 
Data límit: 28/12/2018
Més informació:  voluntariat.ltv@cocat.org i a http://bit.ly/2Pi7wUC

2 - Projectes de mitja/llarga durada als Estats Units.
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Intercanvis Juvenils i Formacions Internacionals

Intercanvi juvenil sobre escriptura creativa i teatre a Bèlgica.

L’Associació Mundus busca 6 participants per a un intercanvi juvenil que es durà a terme a 
Lokeren, Bèlgica, entre el 21 i el 30 de gener del 2019.

Durant vuit dies es conviurà amb joves provinents de Grècia, Letonia, Croàcia, Macedònia, 
Bèlgica i Espanya (sis participants de cada país) i es treballaran dinàmiques d’educació no 
formal relacionades amb l’art.

Abans de l’intercanvi a Bèlgica serà necessari que els participants s’involucrin en una sèrie de 
tasques preparatòries: Fer reunions per Skype, reunir-se amb el leader de grup per concretar 
els aspectes logístics, participar en els grups de facebook i whatsapp  i preparar activitats i jocs. 

Requisits per participar:
- Tenir entre 18 i 30 anys.
- Residència a Espanya.
- Es prioritzaran les candidatures de joves que no hagin gaudit d’experiències internacionals.

El viatge, el menjar, l’allotjament, les activitats i el transport estan subvencionats al 100% pel 
programa Erasmus+ de la UE. 

On: Lokeren, Bèlgica
Dates del projecte: de 21 al 30 de gener de 2019
Data límit: 17 de desembre del 2018
Més informació: http://bit.ly/2AKPRzA i a http://asociacionmundus.com/

Becas Santander Erasmus España 2019/2020.

El Banco Santander, Crue universidades españolas i el Ministeri de Ciència, Innovació i 
Universitats llancen el programa de Beques Santander Erasmus dirigit a tots els estudiants de 
les universitats espanyoles lliurant 5.152 beques a beneficiaris de les ajudes Erasmus +.

Les Beques Santander Erasmus + consten de:
- 152 Beques de 3.200 euros cadascuna* 
- 2.000 Beques de 500 euros cadascuna
-  3.000 Ajudes de 150 euros cadascuna

Data límit: 28/02/2019
Més informació: http://bit.ly/2BOVMW9

Beques

*Adreçades exclusivament als estudiants 
que hagin rebut el curs anterior una beca 
general (socioeconòmica) del Ministeri i / o 
als estudiants que acreditin legalment una 
discapacitat igual o superior al 33%.
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Beques de doctorat i de postgrau de “la Caixa”.

L’Obra Social “la Caixa” convoca beques de postgrau a Europa, a l’Amèrica del Nord i la zona 
d’Àsia-Pacífic, i beques de doctorat i postdoctorat a Espanya i Portugal. 
Hi ha quatre modalitats de beques obertes. Més informació a: http://bit.ly/2BNWran

1 - BEQUES DE DOCTORAT ”LA CAIXA” INPHINIT - INCOMING EN CENTRES DE RECERCA 
D’EXCEL·LÈNCIA D’ESPANYA I PORTUGAL

35 beques de doctorat per a joves investigadors de qualsevol nacionalitat, per la 
realització d’estudis de doctorat en els centres espanyols acreditats amb els distintius 
Severo Ochoa o María de Maeztu, Instituts d’Investigació Sanitària Carlos III o unitats 
portugueses qualificades com a “excel·lents” o “excepcionals” per la Fundação para a 
Ciência e a Tecnologia. Aquesta modalitat se centra exclusivament en les disciplines 
STEM: ciències de la vida i la salut, ciències experimentals, física, química i matemàtiques. 

Data límit: 06/02/2019

2 - BEQUES DE DOCTORAT ”LA CAIXA” INPHINIT - RETAINING EN CENTRES DE RECERCA I 
UNIVERSITATS D’ESPANYA I PORTUGAL 

30 beques de doctorat per a joves investigadors de qualsevol nacionalitat per dur a terme 
la seva activitat investigadora en qualsevol disciplina i en qualsevol universitat o centre de 
recerca d’Espanya o Portugal.

Data límit: 27/02/2019

3 - ESTUDIS DE POSTGRAU A EUROPA

75 beques per cursar estudis de postgrau en universitats o centres d’ensenyament superior de 
països de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), tret d’Espanya. Els estudis són de màster 
o doctorat. També s’admeten, en funció de l’interès del tema i la vàlua del candidat, projectes 
predoctorals de recerca científica i tècnica.

Data límit: 31/01/2019

4 - ESTUDIS DE POSTGRAU A L’AMÈRICA DEL NORD I A L’ÀSIA-PACÍFIC

45 beques per cursar estudis de postgrau en universitats de l’Amèrica del Nord (Estats Units o 
Canadà) i en universitats de la zona d’Àsia-Pacífic (Austràlia, Corea del Sud, Índia, Japó, Singapur 
i Xina).Els estudis són de màster o doctorat. També s’admeten, en funció de l’interès del tema 
i la vàlua del candidat, projectes predoctorals de recerca científica i tècnica.

Data límit: 20/03/2019
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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: Preston - 10 places
- Portugal: Amarante - 5 places
- Itàlia:  Pesaro - 10 places

Dates de les pràctiques: Estada de 14 setmanes.
de l’1/03 al 06/06 del 2019
del 23/04 al 31/07 del 2019
de l’11/06 al 17/09 del 2019  

Agricultura i producció agroecològica - Educació i activitats socioculturals 
- Marketing i publicitat - Hosteleria, turisme - Restauració i gastronomía
Últim dia per fer la inscripció: dilluns 4 de febrer de 2019

- Portugal: 

Càtering, chef - Art, disseny, arquitectura - Perruqueria i bellesa - Audiovisuals      
Producció de música- Atenció a la gent gran - Administració d’empreses - Fusteria  
Últim dia per fer la inscripció: dilluns 31 de desembre de 2018

- Regne Unit:

- Itàlia: Hostaleria, turisme - Restauració i gastronomia
Últim dia per fer la inscripció: dilluns 25 de març de 2019

Perfil del participant i inscripcions:

Més informació: http://www.catalunyavoluntaria.cat/oportunitats

Places d’auxiliars de conversa d’espanyol a l’estranger.

Es convoquen places d’auxiliars de conversa de llengua espanyola per al curs escolar 2019-2020 
en centres docents d’Alemanya, Austràlia, Àustria, Bèlgica, Canadà, Estats Units, Federació 
de Rússia, França, Irlanda, Itàlia, Malta, Noruega, Nova Zelanda , Regne Unit, Suècia i Suïssa, 
segons la distribució i les xifres que figuren en l’Annex i de la convocatòria.
En funció de la planificació que realitzen les autoritats educatives dels països participants 
per al curs escolar 2019-2020, tant el nombre de places com la relació de països participants 
podran patir variacions.
Pots consultar els requisits específics de la convocatòria a: http://bit.ly/2FXTsjL

Data límit: 19/12/2018
Més informació: http://bit.ly/2G1fYZ8 i a auxiliares.conv@educacion.gob.es 
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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 i a http://bit.ly/2zrFwIT

XERRADES INFORMATIVES:
 

- Dimecres 12/12 a les 18h
- Dimarts 18/12 a les 18h

On: C/Radas 27, local. 08004 Barcelona
Metro: Poble Sec -  L3    
Apunta’t al formulari: http://bit.ly/2TP0YjX

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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*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. Els i les joves han de tenir una experiència laboral 
retribuïda inferior a 3 mesos en l’àmbit dels seus estudis.

A Catalunya hi ha un total de 9 entitats que gestionen projectes TLN Mobilicat.  Pots consultar 
l’agenda de xerrades que aniran fent les entitats arreu del territori a: http://bit.ly/2ORvaHj 

Destinacions: 
- Portugal
- Irlanda

Dates de les pràctiques: Estada de 14 setmanes.
- Portugal: del 7/04 al 14/07 del 2019
- Irlanda: del 14/04 al 21/07 del 2019

Formació lingüística i intercultural: 
Tindrà una durada aproximada d’un mes. Serà entre Febrer i Abril del 2019.

Perfil del participant: Hi ha molts sectors professionals disponibles.

Inscripcions obertes: 
Per sol·licitar la plaça serà necessari que els i les joves enviïn el CV a aquest correu electrònic: 
tlnmobilicat@fedelatina.org i emplenar el formulari:  http://bit.ly/2r80gku

Més informació: tlnmobilicat@fedelatina.org

XERRADES INFORMATIVES:
 

- Dijous 13/12 a les 18h
- Dijous 20/12 a les 18h

On: Carrer Nou de Sant Francesc 15 
08002 Barcelona 
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Ofertes de feina

Empleats/des de muntatge i desmuntatge de carpes a 
Holanda.

Neptunus, firma internacional especialitzada en construccions desmuntables busca 20 
treballadors/es per unir-se al seu equip de treball.

Perfil del lloc de treball:

La feina consisteix en construir carpes i edificis desmuntables per a esdeveniments. De vegades 
es poden portar a terme a Holanda però també es treballa a la resta d’Europa. 
Es faran servir eines manuals i també maquinària específica com ara plataformes aèries, 
carretons elevadors o grues.

Perfil de la persona candidata:

- Persones treballadores acostumades a la feina física.
- Ser flexible i treballar bé en equip.
- Estar disposat/da a treure’s l’examen B-VCA de carretó elevador i de plataforma aèrea. 
Neptunus paga el cost de l’examen i proporciona llibre per estudiar.

Requisits:
- Disponibilitat per a viatjar per Europa.
- Diploma de l’ESO.
- Parlar i entendre anglès.
- Visió arquitectònica i espacial.
- Experiència en construcció (preferible)
- Carnet de cotxe.

S’ofereix:

- Allotjament proper a la feina, a càrrec del treballador.
- Salari atractiu, amb un 8% de subsidi de vacances.
- Despeses de viatge i allotjament en els desplaçaments per Europa.
- Pla de pensions.
- Mínim de 24 dies de vacances.
- Oportunitat de créixer professional.

Data límit: 16 de gener del 2019
Més informació: http://bit.ly/2RgoMeM i a www.neptunus.es 
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Vols rebre el butlletí mensual a la teva adreça electrònica?
Subscriu-te aquí: http://bit.ly/butlletimobilitatmaresme

Au pair a Suïssa.

Agència d’Au pairs ubicada a Brugg, Suïssa, busca candidats/des amb un bon nivell de castellà 
i d’anglès i/o alemany.

Salari: S’ofereix un salari de 3600 -  4000 CHF (francs suïssos).

Perfil del lloc de treball:
Una família amb dos nens de 5 i 7 anys d’edat busca persona per a cuidar dels nens, portar-
los a l’escola, donar-los menjar, etc. La cura dels nens serà la tasca principal, però també es 
faran tasques de la llar. La família ofereix allotjament en habitació privada amb bany i entrada 
independent. 

Requisits:
- Es demana compromís per estar-hi una temporada llarga.
- Experiència cuidant nens, aportant referències. 
- Persona que li encantin els nens, puntal i responsable.

El lloc de feina serà a Canton Schwyz, a 40 minuts de Zurich. 
Les persones interessades han d’enviar el CV, carta de motivació, referències per escrit i 
diplomes en anglès o alemany a: info@perfectway.ch

Data límit: 30/12/2018

Més informació: http://bit.ly/2zvNhO7
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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 14:00 h i de 17:00 a 20:00h i els divendres de 17:00 a 20:00 h.
A l’Oficina Jove del Maresme, Centre Cívic Cabot i Barba, Plaça Miquel Biada núm. 5

Vilassar de Mar
Dimecres de 16:00 a 20:00 h 
A Can Jorba, C/Santa Eulàlia núm. 140

El Masnou
El quart dijous de mes de 16:00 a 20:00h 
A la Biblioteca Joan Coromines, C/ Josep Pujadas Truch 1A 

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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