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El Maresme es mou!
Stand del servei de Mobilitat Internacional a la Mostra
d’Entitats d’Argentona
L’Ajuntament d’Argentona s’ha
incorporat aquest 2018 al gruix
d’ajuntaments que formen part del
Servei de Mobilitat Internacional
Jove del Maresme.
El passat 12 de maig aprofitant la
Mostra d’entitats que es va fer al
municipi, la Regidoria de Joventut
d’Argentona va donar a conèixer
el Servei de Mobilitat Internacional
posant un stand informatiu.
En aquest, s’oferia informació sobre
les diferents temàtiques i opcions
sobre les que s’informa i orienta des
del servei de Mobilitat Internacional.

L’exposició “Reptes, joves del Maresme en els règims de
mobilitat” es mou per la comarca.
D’ençà que es va inaugurar l’exposició al mes d’abril de 2018, aquesta ha estat exposada
en 7 equipaments juvenils de la comarca per tal que els joves dels municipis puguin
conèixer de primera mà a través dels plafons informatius, les experiències de 8 joves que
van realitzar un projecte de voluntariat europeu en diferents àmbits.
Properament, la podreu visitar al Centre Cívic de Malgrat de Mar del 2 al 13 de juliol.
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Maresmencs i maresmenques al món
El meu nom és Facundo Rey,
tinc 23 anys i vaig néixer i em
vaig criar a Argentina. Tinc
nacionalitat italiana i porto un
temps vivint a Espanya.
Vaig arribar a Krško, Eslovènia el
dia 19 de maig amb l'objectiu
d'aconseguir el meu projecte
personal i al mateix temps
ajudar en els esdeveniments en
els quals treballa la meva
“Hosting Organisation”.

El meu projecte personal consisteix en elaborar Una sèrie de documentals fotogràfics
sobre diferents temàtiques o problemes socials de la regió de Krško, o de la Unió Europea
en general.
En aquest moment, em trobo en la seva part inicial fent investigacions, coneixent la regió,
la cultura i la societat, per després poder involucrar-me i començar a treballar
puntualment en el tema a analitzar.
Abans de marxar a Eslovènia vaig haver de realitzar diversos tràmits i enviar papers a
ambdues organitzacions per la complexitat de la meva doble nacionalitat i la meva
residència a Espanya. De totes maneres, això no va ser un problema ni de bon tros una
molèstia, ja que el desig per poder participar en aquest voluntariat m’impulsava a sortir a
de la rutina d'estar treballant com a cambrer, quan això no és la meva professió ni la
meva vocació. Però, sent fotògraf és difícil aconseguir una estabilitat laboral que et
permeti no dedicar-te a una altra cosa.
No obstant això el meu consell per als que vulgueu visitar Eslovènia o venir a participar en
un voluntariat és que estigueu oberts a noves possibilitats. És un país petit, i, això té tant
el seu costat positiu com negatiu, depenent de cadascú... Per a mi, poder viatjar d'una
punta a l'altra del país (del mar a la muntanya) en 3 hores és al·lucinant; per a altres, el
canvi constant de costums i dialectes cada 20 km pot ser aclaparador. Però sobretot, la
gent és càlida, amable i de caràcter fort pel que mai et sentiràs sol o extraviat.
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En la meva experiència això és viatjar i crec que el viatge no té fi. Després d’estar vivint a
Barcelona, vaig marxar a viure a Eslovènia i encara que de vegades em trobo preguntant
"Per què?" l’única resposta que puc trobar per dir-vos és: "Per què no?". Viatjar nodreix,
és donar i rebre constantment.

Vaig arribar a Eslovènia fa tres
setmanes, i ja he pogut estar a
les muntanyes i al mar, a la
capital i a la tercera ciutat més
gran. He recorregut els pobles
veïns a Krško i he conegut tanta
gent que ja hi ha noms que no
recordo. Així que, clar que
recomano viatjar a aquest país,
conèixer aquesta gent, aquesta
nova societat!"

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
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Notícies
#DiscoverEU, la iniciativa de la Unió Europea que et
permetrà viatjar per Europa entre 9 de juliol i el 30 de
setembre
Sota el lema Explore More, la Unió Europea
ha posat en marxa la iniciativa #DiscoverEU,
la qual permetrà a 15.000 joves viatjar per
tota Europa gràcies a un abonament de
transport.
Com aconseguir-lo? Responent a
5
preguntes relacionades amb l’Any Europeu
del Patrimoni Cultural 2018 i les iniciatives
de la UE als/les joves. Per últim, els
joves/les joves hauran de respondre a una
pregunta desempat, que permetrà a la
Comissió Europea classificar als sol·licitants.
Per a més informació: https://bit.ly/2Jjj5fo

Projectes de Voluntariat
La Fundació Catalunya Voluntària cerca joves per
participar en diversos projectes de voluntariat a Europa
Des de la Fundació Catalunya Voluntària estan cercant joves d’entre 17 i 30 anys
interessats/des en participar en 5 projectes de voluntariat a Itàlia, Regne Unit i França.
Let’s talk about Europe -1 voluntari/a
De l’1 de juliol 2018 al 31 de desembre de 2018 (6 mesos) a Senigallia, Itàlia. Projecte
relacionat amb els esports i en concret, amb el ping pong.
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Euro Works – 3 voluntaris/es
De l’1 d’agost de 2018 al 31 de juliol de 2019 (12 mesos) a Preston, Regne Unit. Creativity
Works Preston és un centre de formació i ocupabilitat per a joves i adults.
Young Urban Media Makers – 1 voluntari/a
De l’1 de setembre de 2018 al 31 d’agost de 2019 (12 mesos) a Marsella, França.
UrbanProd produeix pel·lícules, vídeos curts, documentals, àudio, etc. per a diversos
socis.
Volunteering for Change 11th – 1 voluntari/a
De l’1 d’octubre de 2018 al 31 d’agost de 2019 (11 mesos) a Flaxley, Regne Unit. Aquest
projecte es centra en fer activitats en l’àmbit de la jardineria, horticultura i activitats de
teatre.
SuburBANG! -1 voluntari/a
De l’1 d’octubre de 2018 al 30 de setembre 2019 (12 mesos) a Anzola, Itàlia. Per
promoure el voluntariat i activitats de mobilitat internacional per a joves.
Les persones interessades han de fer arribar el currículum i carta de motivació, tots dos
en anglès, especificant el projecte que els interessa a info@catalunyavoluntaria.cat
Per a més informació, consulteu el web www.catalunyavoluntaria.cat/oportunitats/

Voluntariat Europeu en un projecte d’activitats de lleure a
França “Aïol EVS”
T’agrada el món del lleure? La Vibria Internacional busca 2 joves amb coneixements
bàsics de francès i de vídeo d’entre 18 i 30 anys per formar part d’un projecte de
voluntariat a l’entitat de lleure Léo Lagrange Mediterranee Leisure a Marsella del 25 de
juny al 24 d’agost.
Els voluntaris/es contribuiran a desenvolupar les activitats per joves en el
sector d’infància (3-9 anys) i joventut (10-16 anys). També donaran suport a
l’organització durant els esdeveniments i activitats que es realitzin dins i fora del centre,
mitjançant metodologies d’educació no formal, a més de realitzar un petit vídeo durant la
seva estada.
Per a més informació, consulteu el web https://vibria.org/2018/05/23/art-of-food-theeuropeart-kitchen/
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53 propostes de voluntariat internacional pel patrimoni
mundial de la UNESCO
La UNESCO implementa 53 projectes de voluntariat per preservar entorns naturals i llocs
culturals emblemàtics de tot el planeta de juny a desembre del 2018 dins la campanya
anual de la UNESCO World Heritage Volunteers (WHV) que porta el lema ‘Empowering
the Committment to World Heritage.
Per a més informació: http://bit.ly/2JK42LX

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.

Intercanvis Juvenils oferts per la Víbria Internacional
Es busquen participants i caps de grup per diversos intercanvis juvenils:
“Step In Their Shoes #3 – Mountain hiking in Scotland” del 14 al 22 d’agost de 2018.
Aquest és la 3a fase d’un projecte en el qual, els joves participants es posaran en la pell
dels refugiats/des que han de córrer i caminar a través de les muntanyes i les fronteres
per aconseguir arribar a Europa. Durant aquesta experiència, a través de l’educació no
formal, es fomentarà la tolerància i la comprensió, es compartiran punts de vista i es
conviurà en grup, tot això intentant acostar-nos a la realitat que viuen moltíssims
refugiats en els nostres dies. Els joves participants passaran 5 dies i nits d’excursió
caminant per les muntanyes i acampant a l’aire lliure, sense instal·lacions, i 3 nits a
l’Eurohostel de Glasgow.
Més informació: http://bit.ly/2JABoJW
Data límit: 24 de juny
8

Juny 2018
Projecte BEST, Becoming Entrepreneur – A Sustainable Transformation està adreçat a
joves d’entre 18 i 25 anys. Aquest es realitzarà a Milcoveni, Romania del 7 al 16 de
setembre de 2018.
L’intercanvi oferirà eines perquè els joves puguin desenvolupar les seves potencialitats i
construir el seu futur en les millors condicions possibles. Així, els participants podran
descobrir o ampliar els seus coneixements empresarials, envoltats per 41 participants de
6 països diferents.
Més informació: http://bit.ly/2HGEbzz
Data límit: 29 de juny
“Hands-on Together” és un intercanvi per a joves d’entre 18 I 25 anys que brindarà eines
per revertir les dificultats per trobar feina, explorant les diferents oportunitats existents.
S’analitzaran les possibilitats del territori, així com les capacitats dels joves i les seves
perspectives. Es realitzarà del 2 al 9 d’octubre de 2018 a Sant’Antioco, Sardenya, Itàlia.
L’intercanvi es basarà en l’aprenentatge vivencial i en l’educació no formal: a partir de
l’experimentació de diferents activitats, afrontant situacions concretes i aprenent a
extreure conclusions personals dels debats.
Més informació: hhttp://bit.ly/2y2qaMR
Data límit: 20 de juny
“Art of Change” està adreçat a joves d’entre 20 i 25 anys que els agradi el món de l’art.
Del 5 al 14 d’octubre de 2018 a Fragneto Monforte, Itàlia
A través de tallers artístics de ball, teatre, malabars, activitats de consciència del propi cos
i activitats a l’aire lliure, l’intercanvi “Art of Change” vol explorar la cultura, els
coneixements i la identitat de cadascuna de les nacions participants Itàlia, Grècia, Croàcia,
Turquia i Catalunya. S’abordaran temes com l’art i la cultura i el desenvolupament rural.
Més informació: http://bit.ly/2JHndm4
Data límit: 20 de juny
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Intercanvi juvenil sobre els drets del col·lectiu LGTBI+
“Dragtivism - Drag Art & Activism” és un intercanvi que reunirà a joves de diversos països
per realitzar activitats i dinàmiques sobre els drets dels col·lectiu LGBTQI+, la diversitat i el
gènere, l’art drag, etc a Turí (Italia) del 4 al 14 de setembre de 2018.
L’intercanvi també busca un youth leader per participar a la reunió de planificació (del 20
al 23 de juliol).
Si ets escollit/da, hauràs de fer-te soci/a de MUNDUS pagant una quota de 40€
Més informació: http://bit.ly/2JrUvJY
Data límit: 27 de juny

SCI busca voluntaris/es per coordinar camps de treball a
Catalunya, País Valencià o Illes Balears
Si ja has participat d'un camp de treball del Servei Civil Internacional i vols viure una nova
experiència intercultural, però sense anar massa lluny, ara en pots coordinar un!
Es busquen coordinadors/es per a diversos projectes:
Archaeological research
Del 26 de juny al 10 de juliol

and

emblematic

spaces

recovery

a

Hostalric

Reproduction of an Iberian village with experimental archaeological techniques a
Tinença de Benifassà (Castelló)

Del 2 al 20 de juliol
Requesens: Caprice or Castle? A la Junquera
Del 17 al 31 de juliol
Els voluntaris d’aquests projectes participaran en camps arqueològics que formen part
d'un projecte més ampli amb l'objectiu d'utilitzar l'arqueologia i la història local per
preservar i promoure el patrimoni i la cultura dins de la comunitat local i en voluntaris
internacionals.
(More than a) Reggae Festival a Vilanova i la Geltrú
Del 2 al 9 de juliol
Nowa Reggae és un festival de música jamaicana i activitats culturals i esportives
celebrades durant el mes de juliol a Vilanova i Geltrú en diverses zones de la ciutat. El
Festival Nowa Reggae és únic a causa de la seva grandària i la ubicació dels seus concerts.
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Action for nature's conservation a La Garrotxa
Del 16 al 28 de juliol
Nascut fa 40 anys, l'ANEGx ha anat evolucionant i passant per diferents etapes: des dels
seus inicis centrats en l'ornitologia, passant per una etapa en què el naturalisme implicava
una mobilització activa per a la defensa del patrimoni natural, fins als nostres dies en què
l'organització està més diversificada.
Si estàs interessat/da o vols més informació, envia un correu a incoming@sci-cat.org

Intercanvi “Youth Initiative for Human Rights (YIHR)” a
Bòsnia
El Consell Joventut de Barcelona a través del programa de pau i cooperació inicia un
intercanvi a Bòsnia durant una setmana al setembre per a 8 joves de 18 a 30 anys.
L’objectiu de l’intercanvi és conèixer de primera mà el conflicte ètnic i les seves
conseqüències passant per ciutats com Sarajevo, Srebrenica i Mostar.
Si estàs interessat/da o vols més informació: http://dom.cat/1j68
Data límit: 29 de juny

Beques
Beques del DAAD (Servei Alemany d'Intercanvi Acadèmic): convoca diferents beques per
a investigadors postdoctorals a Alemanya. El finançament es proporciona durant 18
mesos, en què s'han de destinar a 12 mesos a l'estranger i 6 mesos (fase de reintegració)
en una universitat alemanya. La fase de reintegració és obligatòria. La universitat
alemanya administra el salari durant tot el període de finançament.
Més informació: http://bit.ly/2t1RGUX
Data límit: 31 d’agost 2018
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Programa Vulcanus: programa d'un any de durada per realitzar pràctiques en empreses
en el Japó per a estudiants universitaris nacionals de la Unió Europea i que estiguin
estudiant com a mínim el tercer any, en l'àmbit de l'enginyeria i les ciències (Informàtica,
enginyeria científica, enginyeria mecànica, química, electrònica, biotecnologia, enginyeria
elèctrica, física, telecomunicacions, enginyeria nuclear, enginyeria civil, materials
metàl·lics, ceràmica, sistema de producció). Aquesta convocatòria és per al curs 2019-2020
Més informació: https://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan
Data límit: 20 de gener de 2019
Beques Col·legis del Món Unit: beques per estudiar el Batxillerat Internacional en alguna
escola de l'organització Col·legis del Món Unit.
Més informació: http://bit.ly/2JDQIp2
Data límit: setembre 2018

Pràctiques Laborals
Pràctiques Eurodissea: Dissenyador de videojocs *
Empresa de Namur a la regió de Wallonie, Bèlgica, ofereix pràctiques de disseny de
videojocs durant 5 mesos.
Perfil de la persona candidata:
- Grau en disseny de videojocs
- Nivell mig de francès i anglès
- Habilitats destacades en Photoshop, Painter o paquets de programari comparables
2D
Més informació a: http://dom.cat/1j3c
Data límit: 21/08/2018
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Pràctiques Eurodissea: Assitent científic (Recerca i
desenvolupament)*
Empresa de la regió de Wallonie, Bèlgica, ofereix pràctiques d’ assistent científic durant 5
mesos.
Perfil de la persona candidata:
- Llicenciatura en Biologia, Bioquímica, Farmàcia, Ciències Biomèdiques
- Nivell mig de francès i anglès
- Habilitats en Ms office
Més informació a: http://dom.cat/1j3d
Data límit: 20/08/2018

Pràctiques Eurodissea: Disseny de peces industrials*
Empresa de la regió de Wallonie, Bèlgica, ofereix pràctiques de disseny de peces
industrials durant 5 mesos.
Perfil de la persona candidata:
- Dissenyador i/o dibuixant industrial entès en la configuració del volum 3D
- Nivell mig de francès i anglès
- Habilitats en SolidWorks – Catia – Excel
Més informació a: http://dom.cat/1j3f
Data límit: 20/08/2018

*

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
Infermeres i infermers per treballar a Holanda
NedioCare, una empresa de selecció de personal sanitari, ha publicat a través del SEPE
una convocatòria on busca 15 infermeres i infermers para treballar a Holanda.
Perfil de la persona candidata:
- Nacionalitat d'un país de la Unió Europea
- Títol de Grau en infermeria o Diplomat Universitari en infermeria (DUE).
- Menor de 30 anys.
- Disposició para aprendre l’idioma neerlandès i romandre 15 mesos en el lloc
Funcions:
- Atenció i cura a persones grans.
S’ofereix:
- Contracte indefinit a jornada complerta. Els 3 primers mesos es realitza un curs
intensiu d’idioma
- El sou serà de 1.835 € bruts/mes. Un cop obtingut el B1 de neerlandès, el sou
passa a 2.460 € bruts/mes.
Més informació a: http://dom.cat/1j67

Fotògrafs/es a emplaçaments turístics a Itàlia i Grècia
Photo Vision, una empresa italiana que treballa a les destinacions turístiques més
famoses del món cerca fotògrafs (joves d’entre 18 i 35 anys) per Eivissa, Grècia, Sardenya,
Sicilia, Calabria, Publia, Campania i Abruzo.
S’ofereix:
- Formació prèvia per part de l’empresa. Allotjament i manutenció
- Salari mensual entre 1.000-1.800 (segons el càrrec).
Es requereix:
- Motivació i Habilitats socials
- Coneixement d’idiomes
Més informació a: http://photovision.strikingly.com/

Vols rebre el butlletí mensual a la teva adreça electrònica?
Subscriu-te aquí: http://bit.ly/2MhdoNA
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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.

15

