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El Maresme es mou
Xerrada d’Humanity Wings a l’Escola d’Adults el Timó de 
Montgat.

L’Escola d’Adults Timó de Montgat va acollir el passat 10 de maig una xerrada amb Humanity 
Wings. Es tracta d’una ONG del Maresme que treballa per millorar les condicions de vida de les 
persones en situació de refugiades que arriben a les costes sèrbies i gregues.

L’esdeveniment va tenir lloc en el marc del que l’escola anomena “Dimecres culturals”, en què 
ofereixen xerrades i tallers molt diversos com història de Montgat i Tiana, de Catalunya, tallers 
de cuina, així com xerrades sobre literatura o sobre educació per la salut. Enmig d’aquestes 
xerrades ofereixen tertúlies socials i una d’elles va ser amb Humanity Wings.

Per què aquesta ONG i no una altra? El motiu és perquè un alumne de l’escola havia estar en 
situació de refugiat a Grècia, on va conèixer els joves maresmencs d’Humanity Wings. Des de 
l’Escola d’Adults Timó els va semblar interessant donar a conèixer la tasca que l’organització 
està duent a terme als camps de refugiats.

Des de l’escola aquest darrer any han vist augmentar el nombre d’alumnes nouvinguts que 
demanen aprendre català i/o castellà. Molts d’ells vénen de països on la situació és força 
inestable i precària i han considerat que és molt necessari fer una feina de sensibilització i 
coneixement d’altres realitats que ens semblem llunyanes i que ens les fem “nostres” en el 
moment que tenim algú d’aquestes característiques a l’aula.

La xerrada va tenir una bona acollida, amb un públic força divers. Alguns dels assistents venien 
de classes de català inicial i altres eren alumnes d’anglès i català intermedi interessats en temes 
socials. Tots ells, persones entre 50 i 75 anys. Un públic amb molt d’interès per conèixer quina 
és la situació dels Camps de refugiats que va fer preguntes i es va mostrar admirat davant la 
tasca que fan des d’Humanity Wings.
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Maresmencs i maresmenques al món

Parlem amb la Virginia Parada, de Pineda de Mar,  que 
enguany ha participat a l’Uniraid del Marroc.

 ⁍ En què consisteix l’Uniraid?
L’Uniraid és un projecte sense ànim de lucre que munta una organització formada per un noi 
d’Andorra i un taller mecànic de Vilassar, l’Oasis 4x4. És com un Dakar però adreçat a estudiants 
i “low cost”. Es vol fomentar l’emprenedoria. Que els joves es moguin per finançar el projecte.

El que fa aquesta empresa és mobilitzar a joves de l’Estat espanyol i de Portugal per participar 
en aquest raid solidari pel Marroc. Els requisits que demanen són participar amb un cotxe de 
més de 25 anys i d’una potència determinada. Si té més potència dels límits et penalitzen, 
ja que com a cursa puntuen molts factors. S’ha de portar un mínim de 40 quilos de material 
escolar. Cada equip, a part, també té l’opció de fer un projecte solidari.

En el nostre cas nosaltres com a equip vam portar el material solidari. Però sí que hi ha equips 
que, per exemple, es va mobilitzar per aconseguir plaques solars i una bomba per muntar un 
pou. Uns del País Basc van portar unes màquines de cosir i van ensenyar a fer-les servir a una 
associació de dones. Cadascú fa el que pot i el que vol.

 ⁍ Com es formen els equips?

Has de participar en equips de dues persones: en un cotxe hi anirien pilot i copilot, 
tot i que tots dos poden agafar el cotxe per  igual. A la nostra colla érem un grup de cinc 
cotxes: dos són de la zona de Girona (Cassà i Caldes) i els maresmencs som 6 de Pineda, 1 
de Vilassar i l’altre de Cabrils.  I, bàsicament t’has de buscar la vida per finançar-te aquest 
projecte per aconseguir el material i tot plegat. Funciona a base de patrocinadors. T’has 
de fer un dossier de patrocini i anar a les empreses, per aconseguir els fons necessaris. 
Aquest any érem 127 equips. Unes 300 persones entre participants i organització. 
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 ⁍ Vosaltres mateixos havieu de fer de mecànics?
Una vegada allà comptes amb mecànics del Marroc, que coneixen la mecànica més simple per 
sortir del pas. A nosaltres no ens van fer falta perquè portàvem el cotxe molt ben preparat 
d’aquí. I de la colla venia el Pau, que és un manetes que té el garatge ple de cotxe, i és qui ens 
ajudava amb la mecànica.

 ⁍ Quants dies dura? On dormíeu?
Entre que vam sortir amb el cotxe de Pineda i hi vam tornar van ser un total de 14 dies. El raid 
són set dies, format per sis etapes, ja que n’hi ha una de circular que dura dos dies. Vam anar 
en ferri des de Barcelona i el viatge dura 30 hores. El lloc de concentració es troba a uns 400 
km del port.

La primera i l’última nit, que no depenien de l’organització, vam agafar un hostal. La primera 
i l’última etapa les passes a un hotel, i a la resta d’etapes fas nit al mig del desert, que és 
l’experiència més maca de tot l’uniraid. Dorms en tenda al campament.

 ⁍ Feia molt fred?
El contrast era molt heavy. Passes de cinc graus sota zero durant la nit a 30 graus durant el dia.

 ⁍ Com són les etapes?
El primer dia ens trobem en una ciutat, és la concentració. Després anem baixant pel Marroc 
combinant carretera i pistes interiors i passant pel mig del desert. Fem etapa de muntanya, 
on travessem l’Atles i hi trobem neu, fang... és més de pedra i hi ha pista forestal, també fem 
etapes de desert.

 ⁍ Com funciona l’entrega del material?
Per un cantó hi ha l’entrega oficial: 
l’organització es posa en contacte amb 
una escola o associació i venen els nens 
al campament. Quan arribem al punt de 
concentració el primer dia tenim l’opció 
de deixar material a un camió. Ja que els 
cotxes van súper carregats i no és una bona 
idea fer un raid amb aquest sobrepès. 

Nosaltres vam deixar una part de material 
al camió, que entrega material a l’associació 
amb què estan en contacte, i la resta de 
material nosaltres l’anem donant quan 
volem. Anem passant per poblets petitons. 
Són gent que viu aïllada i que no sap el que 
passa fora de les quatre muntanyes que els 
envolten, que és el més autèntic.
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 ⁍ Què tal la relació amb la gent d’allà?
Per ells som com els Reis Mags. Tenen la visió de quan veuen cotxes que aixequen pols vol dir 
que els vénen a portar alguna cosa. Sí que en algun moment deixàvem el cotxe una estona i 
anàvem a jugar amb els nens, tot i que no teníem gaire temps per a fer-ho. Fèiem uns 400 km 
al dia per camins de pista, unes 10 hores diàries de cotxe. També teníem hores límit per arribar 
al campament. L’organització ens dóna una aplicació de mòbil per estar sempre localitzats. Si 
l’hora límit per arribar al campament són les cinc de la tarda i no s’hi ha arribat, s’estigui on 
s’estigui s’ha d’aturar el cotxe. Aleshores cal esperar que algú de l’organització vingui a buscar 
el cotxe.
Pel que fa al contacte amb la gent d’allà amb qui teníem molt bon rotllo és amb els mecànics.

 ⁍ Cal alguna formació prèvia abans d’anar?
No fem formació. I sí que és veritat que hi participa gent molt poc preparada. És important 
portar el cotxe ben equipat i saber molt bé on vas. Bàsicament has d’aixecar el cotxe, posar-li 
unes bones rodes i posar-li una planxa que cobreixi la part del motor perquè t’emportes molts 
cops. I hi ha molta gent que es pensa que és un joc. Es compren un cotxe de 300 €, posen unes 
rodes de tacs i ja està. Aleshores destrossen el cotxe molt fàcilment.

 ⁍ Vau tenir alguna avaria o dificultat?
Nosaltres no, ja que portàvem els cotxes molt ben preparats. El que sí que ens va passar és que 
ens vam quedar atrapats en un lloc de sorra i vam estar molta estona per treure’l.

 ⁍ Què és el que més t’ha agradat de l’experiència?

Compartir això amb els amics i posar-te en situacions límit que aquí no pots viure. Has de 
confiar molt els uns amb els altres. No anem amb GPS, sinó que fem servir un roadbook (imatge 
superior dreta), que és un llibre de ruta que t’indica les direccions a seguir cada X quilòmetres. 
Quan arribes al punt no hi ha res, però has de refiar-te’n. És molt important confiar amb el 
copilot. També coneixes a molta gent i moltes maneres de fer.
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 ⁍ I què és el que menys t’ha agradat?
Una part de l’organització. És un raid adreçat a joves universitàris/es, en alguna ocasió ens 
tractaven com si fóssim nens petits. Els sopars tampoc anaven a l’hora, i després d’estar 12 
hores dins d’un cotxe i havent-te llevat a les 5.30 del matí de vegades a les 22 h encara no 
havíem sopat. L’any passat va anar molt bé i les expectatives eren molt altes. Amb tot, ens ho 
hem passat molt bé, és una experiència molt recomanable.

 ⁍ I pel que fa a la participació de noies?
Al nostre equip som bastant mig i mig. De deu som quatre noies i sis nois. I de fet som les 
noies les que portem la veu cantant. Però en general n’hi ha molt poques. Hi ha la idea que 
s’ha de saber molt de mecànica, i m’he trobat molts nois que no saben ni posar un gat, i no és 
imprescindible. Jo recomanaria que també s’animessin les noies!

 ⁍ Repetiràs? A qui li recomanaries una experiència d’aquest tipus? 
Jo no, és el meu segon Uniraid i l’any que ve vull participar en altres raids. Ho recomanaria a 
algú a qui li agradi molt el món del motor i que no tingui por, que li vagi la marxa!
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Notícies

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

Concurs d’experiències Jo al Món.

Participa en la 4a edició del concurs Jo al món explicant la teva experiència a l’estranger!  
Podràs guanyar un premi i a més a més contribuir a un mapa col·laboratiu d’experiències 
internacionals que està elaborant l’Assessoria de Mobilitat Internacional de Barcelona. 

Com participar?

- El concurs està adreçat a joves entre 16 i 35 anys, que han viscut una experiència de mobilitat 
internacional de 10 dies com a mínim.
- Només s’ha d’enviar un vídeo (d’entre 1 i 2 minuts de durada) o un escrit breu 
(acompanyat de 3 a 5 imatges), explicant l’estada, compartint consells per viure al 
país o ciutat on has estat, què has après, com t’ha canviat aquesta experiència... 
- Per participar caldrà contribuir al mapa col·laboratiu compartint entre 1 i 5 recomanacions 
de la teva pròpia collita.

Quins premis es poden guanyar?

Hi ha tres opcions:
- Passi Interrail Global Pass Flexi, de 10 dies en un mes i de 2a classe.
- Inscripció gratuïta per realitzar el Certificat oficial d’anglès Aptis al British Council de 
Barcelona.
- Càmera esportiva NK HD amb Wi-Fi i targeta de memòria.

Data límit: 6 d’octubre del 2019.
Més informació: http://bit.ly/2HKcr09
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Erasmus + 2021-2027: Oportunitats de mobilitat per a més 
joves europeus.

- La dotació del programa es triplica per al període 2021-2027
- Prioritat a persones amb menys recursos
- Noves mesures per incentivar la participació

Els eurodiputats i les eurodiputades van donar suport el passat mes de març a triplicar el 
pressupost del programa Erasmus + per a incrementar les persones beneficiàries i adaptar més 
el programa a les seves necessitats.

El Parlament vol ampliar el nombre de joves que participen en els diferents intercanvis associats 
a Erasmus + en el període 2021-2027. Per a això, el text proposa un seguit de mesures que 
busquen eliminar totes les barreres econòmiques, socials i culturals que dificulten l’accés al 
programa.

Estratègies nacionals per fomentar la participació
Amb l’objectiu d’apropar el programa als grups més desfavorits i incrementar la seva 
participació, la Cambra insta a la Comissió Europea i als gestors nacionals a desenvolupar 
estratègies d’inclusió.

Els eurodiputats i les eurodiputades suggereixen incrementar les ajudes a la mobilitat, ajustar 
la quantia de les beques mensuals i revisar periòdicament els costos de manutenció a cada 
país. També plantegen reforçar els cursos d’idiomes, el suport administratiu i els mètodes 
d’aprenentatge digital.

Noves activitats Erasmus
Les noves prioritats també es reflecteixen en el repartiment de fons que proposen. Així, els/
les educadors/es infantils, els/les mestres, els/les esportistes de categories inferiors i els/les 
entrenadors/es podran beneficiar-se dels programes de mobilitat. També es dedicarà més 
pressupost als intercanvis per a formació professional, especialment en regions frontereres.

Cofinançament des d’altres programes europeus
El text planteja augmentar les sinergies amb altres programes europeus per cobrir activitats 
que, en l’actualitat, no es poden finançar sota Erasmus +. El pressupost procedent d’altres 
programes servirà per ajustar la quantia de les beques, els costos de transport i manutenció 
per als col·lectius més vulnerables, o per finançar nous projectes.
 
Propers passos
El nou Parlament Europeu haurà de negociar el text final amb el Consell durant el proper mandat. 

Text extret de la nota de Premsa del Parlament Europeu publicada el 28/03/2019 
http://bit.ly/2VUMuid
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Projectes de Voluntariat

Voluntariat a França amb el Cos Europeu de Solidaritat.

Nexes Interculturals de Joves està buscant participants per al projecte “Europe, welcome in my 
schools!” del Cos Europeu de Solidaritat a França.
 
La casa d’Europa a Nimes “Centre d’informació directa d’Europa Occitanie” vol acollir 6 
voluntaris/es per a un projecte d’11 mesos a Nimes, ciutat ubicada al sud-est de França. Hi 
haurà 2 voluntaris/es allotjats per projecte. Els i les voluntaris/es participaran en les activitats 
d’una escola secundària o de formació professional al centre de Nimes o en un poble proper.

L’objectiu del projecte és facilitar l’intercanvi intercultural entre voluntaris i estudiants. Actor 
del servei educatiu, les seves activitats seran per crear i animar tallers per a joves. A més, 
el voluntari participarà en l’animació diària de l’escola secundària o VET, utilitzant mètodes 
d’aprenentatge no formal. La majoria de les activitats del voluntari/a estaran relacionades amb 
les llengües europees, l’aprenentatge no formal i la informació sobre Europa.

Principals tasques del voluntari o voluntària:
-Ajuda a l’aprenentatge de llengües europees (ajuda els professors de llengües en espanyol, 
anglès o italià).
-Tutorització d’estudiants.
-Ajuda a la recerca de pràctiques a l’estranger.
-Promoció i animació del quiosc europeu (documentació sobre la UE).
-Informació sobre els programes europeus de mobilitat.
-Enllaç amb les activitats de The House of Europe relacionades amb la joventut (organització 
d’esdeveniments interculturals).
-Treballs d’oficina de relacions internacionals (correus electrònics, traduccions ...)

La Casa d’Europa espera dels voluntaris i voluntàries motivació per compartir amb els i les 
alumnes els seus coneixements i entusiasme pel diàleg  i l’aprenentatge intercultural.

Requisits:
Les persones candidates han de tenir coneixements bàsics en francès + coneixements en 
anglès i / o espanyol.

Els voluntariats del Cos Europeu de solidaritat estan adreçats a joves entre 18 i 30 anys amb 
residència a la Unió Europea o d’un país associat. Cobreix les despeses de viatge, el suport 
organitzatiu (allotjament i manutenció, suport als participants i costos de gestió), diners de 
butxaca, el suport lingüístic, el suport d’inclusió i l’assegurança. 
Per a més informació: https://europa.eu/youth/solidarity_es

Dates del projecte: De l’01/09/2019 al 31/07/2020
Més informació: evs@nexescat.org i a https://nexescat.org
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Voluntariat de curta durada el mes de juliol a Portugal.

La Fundació Catalunya Voluntària busca 1 voluntari/a per a projecte “Volunteering to learn” 
del Cos Europeu de Solidaritat que tindrà lloc a Faro, Portugal durant el mes de juliol.

Tasques de la persona voluntària:
- Participar en la coordinació i implementació d’activitats conjuntament amb l’equip de 
l’entitat o altres voluntaris i voluntàries.
- Desenvolupament i implementació de les seves pròpies activitats/projectes locals.
- Donar suport a altres grups de voluntaris/es en el desenvolupament dels seus projectes.
- Col·laborar amb associacions locals en activitats puntuals.
- Tallers i difusió sobre el programa Erasmus+ i el voluntariat a escoles i centres de treball.

Requisits:
- Tenir entre 17 i 30 anys.
- No haver realitzat un projecte de voluntariat de llarga durada amb anterioritat.
- Interès en la temàtica del projecte.

Cobertura:
La totalitat de les despeses d’allotjament, manutenció, transport local, assegurança mèdica 
i suport lingüístic estan cobertes pel programa Cos Europeu de Solidaritat de la Comissió 
Europea.

Si tens interès en aquest projecte, envia carta de motivació i currículum en anglès a:
 info@catalunyavoluntaria.cat especificant el títol del projecte en el qual t’agradaria participar.

Dates del projecte: De l’1/ 07/2019 - 31/07/2019
Més informació: http://bit.ly/2MlP15h, https://www.catalunyavoluntaria.cat/oportunitats
      i 93 412 44 93
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Camps de Treball, una opció de voluntariat a l’estiu!

Si encara no has planificat l’estiu no perdis de vista l’opció dels camps de treball! 
N’hi ha durant tot l’any però és a l’època estival on hi ha més concentració de projectes.

Que són els Camps de Treball?

Són una experiència on els/les voluntaris/es es responsabilitzen de realitzar una tasca de 
suport en l’àmbit social, mediambiental, cultural o educatiu amb una voluntat transformadora. 
S’organitzen grups de joves de diferents procedències per afavorir l’intercanvi cultural, 
l’idioma que es fa servir sol ser l’anglès, però també es pot necessitar l’idioma del país on es fa. 
Acostumen a tenir una durada d’un parell o tres setmanes. L’edat mínima sol ser 18 anys (14 
en alguns casos) però quan es tracta de països del Sud global normalment són 20 o 21 anys.

A Catalunya tenim dues organitzacions que tenen projectes de camp de treball internacionals:

El Servei Civil Internacional de Catalunya: https://www.sci-cat.org
• Tenen projectes per a persones a partir dels 16 anys i sense edat màxima residents a 

Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears o Andorra.
• Per participar en camps a països del sud cal que tenir un mínim de 20 anys i experiència 

prèvia en voluntariat i/o associacionisme.
• Dóna un cop d’ull al seu cercador de camps: https://workcamps.sci.ngo/icamps/ES-CAT/ca/

Camps per joves amb menys oportunitats.
Amb la voluntat de facilitar a persones amb mobilitat reduïda o amb alguna discapacitat puguin 
gaudir de l’experiència de fer un voluntariat, també hi ha camps adaptats. Les organitzacions 
ofereixen suport per tal de trobar un camp que s’ajusti a les necessitats específiques.

També existeixen camps de treball familiars.
 
Mira’t molt bé les condicions de participació de cada projecte i organització. Per a qualsevol 
dubte poseu-vos en contacte amb l’entitat organitzadora.

COCAT: http://www.cocat.org
• Tenen projectes per a persones a partir de 14 anys i sense límit d’edat.
• En els camps de treball a països del sud però, l’edat mínima de participació és 20 anys. S’hi 

inclou: Llatinoamèrica, Àfrica i Àsia (llevat de Japó, Hong Kong, Taiwan i Corea).
• Dóna un cop d’ull al seu cercador de camps: http://www.cocat.org/cerca-i-inscripcio-a-camps-

de-treball-internacionals/
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Intercanvis Juvenils i Formacions Internacionals

Intercanvis juvenils a Catalunya i Hongria amb SCI Catalunya.

El Servei Civil Internacional de Catalunya busca participants per a dos intercanvis juvenils que 
aborden la interculturalitat i la solidaritat com a eines d’inclusió social. Durant d’estada els i les 
participants aprendran a utilitzar l’art com a forma creativa per trencar amb el racisme existent 
a la societat.

Perfil de les persones candidates:
- Tenir de 18 a 25 anys.
- Mínim nivell d’anglès
- Molta energia i motivació.

Què cal fer per participar?
- Assistir a una reunió prèvia per conèixer les altres persones participants i la coordinadora 
i preparar el viatge.
- Participar en la formació prèvia.
- Comprometre’s a assistir a tot l’intercanvi.
- Acceptar les normes que s’estableixin a l’intercanvi i participar-hi activament.
- Participar de la trobada d’avaluació a la tornada.

* El projecte finança el transport i l’estada, les persones participants només hauran d’abonar 
la quota de sòcia de l’SCI (45 €/any)

Dates dels intercanvis:

• Intercanvi a Catalunya, a l’alt Pirineu - del 26 de juny al 6 de juliol
Parlem del racisme, el sexisme i la preservació del medi ambient

• Intercanvi a Hongria - del 18 al 25 d’agost
Parlem i abordem les migracions mitjançant l’art i la creativitat.

Més informació: outgoing@scicat.org i a www.scicat.org
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La Víbria Intercultural ofereix tres formacions internacionals 
en circ social.

Ets treballador/a juvenil i tens interès pel circ com a eina pedagògica? 

La Víbria Intercultural busca participants per a tres formacions internacionals on el circ social 
és l'eina de treball a través de l'educació no formal.
 
L'objectiu principal dels projectes és ensenyar als i les participants els conceptes bàsics de 
diverses habilitats del circ, com ara acrobàcies de companys i grups, malabarisme, diabòlies, 
modelatge de globus ... I mostrar-los com preparar i implementar un taller de circ, que poden 
utilitzar com a eina en el treball amb joves. Al final del curs de formació, tots els i les participants 
disposaran de coneixements sobre com preparar i implementar un taller bàsic de pedagogia 
del circ en la seva pròpia.

Durant la formació els i les participants prepararan un curt espectacle de circ que actuaran 
per a la comunitat local. Després de la mostra, dirigiran el taller de pedagogia del circ per a la 
comunitat local i posaran a prova les seves habilitats.

Es busquen 2 treballadors/es juvenils majors de 18 anys per a cadascun d’aquests projectes:

Cal coneixement de l’anglès per a interactuar i mantenir converses.

Cobertura:
El cost de participació és per la gestió de projectes de La Víbria Intercultural, 50 €. I per la 
gestió de l’entitat d’acollida, 20 €.
El menjar, l’allotjament i les activitats estan subvencionats al 100% pel programa Erasmus+ de 
la UE. També es reemborsaran les despeses de desplaçament dins del límit de 180 €/persona 
per la formació a França i un límit de 275 € per la formació a Eslovènia i Bèlgica, suficients per 
a cobrir les despeses del viatge.

Més informació: https://vibria.org

Projecte: On: Quan: Data límit d’inscripció:

YOUTH WORKER CIRCUS Gelòs, França Del 19 al 26 d’agost 
de 2019

15 de juny

THE KEYS TO SOCIAL CIRCUS Kemmel, Bèlgica De l’1 al 8 de 
setembre 2019

24 de juny

CIRCUS PEDAGOGY AS A 
TOOL TO DEVELOP YOUTH 
WORK

Brežice, 
Eslovènia

Del 17 al 24 de 
setembre 2019

24 de juny
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Beques

Beca “Corresponsal Erasmus a Flandes” - Convocatòria 
2019/2020.

Turisme de Bèlgica: Flandes i Brussel·les busca un total de 10 corresponsals Erasmus a Flandes.

Perfil de la persona candidata:

- 8 estudiants espanyols/es o residents a Espanya que viatgin a Flandes (Brussel·les, Anvers, 
Gant, Lovaina, Bruges, Hasselt, Malines, ...) com a Erasmus durant el curs 2019/2020 dels 
quals 4 estudiants per al període de setembre 2019 fins a finals de gener 2020 i altres 4 de 
febrer fins a juny de 2020 fins a juny de 2020. L’estada mínima haurà de ser de 5 mesos.

- 2 estudiants espanyols/es que tinguin previst viatjar a Flandes (a qualsevol localitat) i 
desitgin romandre a la regió durant els mesos de juliol i agost 2020 com corresponsals 
d’estiu. Interessats/des a conèixer la cultura, recursos turístics, formes de vida, patrimoni i 
curiositats de Flandes. L’estada mínima haurà de ser de 2 mesos a l’estiu, inclòs juliol i agost.

- Do de gents, habilitats de comunicació, activa en xarxes socials, facilitat d’ús de les eines 
multimèdia (foto, vídeo, blog, xarxes, etc.)

Tasques:

Omplir el bloc www.erasmusenflandes.com (setmanalment) sobre Flandes com a corresponsal, 
amb post de text, vídeos, fotos, àudio i dinamitzar la seva lectura a través de les xarxes socials.

S’ofereix:

- Compensació mensual de 600 euros durant l’estada com a corresponsal a Flandes per 
cobrir l’allotjament, entre altres despeses. (L’import màxim serà de 3000 € pels corresponsals 
Erasmus i 1200 € pels corresponsals d’estiu)
- En algunes ocasions, entrades per assistir a exposicions, museus i altres esdeveniments
- Eines per a donar a conèixer les teves experiències flamenques.

Per participar cal enviar currículum i candidatura a practicas@flandes.net, adjuntant els 
següents documents:
- Carta de motivació.
- Un vídeo de presentació d’un màxim de 3 minuts on cada participant s’ha de presentar i 
explicar perquè seria el corresponsal ideal a Flandes.

Data límit: 21/07/2019
Més informació: http://bit.ly/2YXFZgs
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Pràctiques Laborals

Pràctiques subvencionades per a joves graduats/des a la 
delegació de la UE a Mali.

T’has llicenciat recentment i t’agradaria adquirir experiència treballant en una missió 
diplomàtica representant els interessos i els valors de la Unió Europea a Mali? L’UE ofereix 
un període de pràctiques de 6 mesos a la secció de Política, Premsa i Informació (PPI) de la 
Delegació de la UE a Mali, a partir de principis de setembre del 2019. La secció PPI és un equip 
format per 7 membres amb una cartera estratègica i dinàmica.

Tasques principals:
- Assistència a l’anàlisi política i la redacció d’informes polítics.
- Recopilació i seguiment d’informació, notícies i documents relacionats amb la premsa 
diària.
- Ajudar en la preparació de la revisió de premsa.
- Assistir a conferències i seminaris a petició i informes.
- Participar en aspectes organitzatius per a la preparació d’esdeveniments públics.
- Proporcionar suport administratiu al personal de la secció.

Perfil de la persona candidata:
- Llicenciatures en ciències polítiques o relacions internacionals, periodisme i comunicacions, 
economia o qualsevol altre àmbit relacionat.
- Participació en activitats associatives i coneixements polítics. Interès demostrat pels afers 
europeus.
- Excel·lent domini del francès, escrit i oral. Es valorarà el coneixement de l’anglès oral i 
escrit.
- Excel·lent domini de Microsoft Office i xarxes socials.
- Es valorarà haver participat en de la societat civil o organitzacions acadèmiques.
- Capacitat per gestionar de manera responsable qüestions polítiques sensibles.
- Excel·lents habilitats d’anàlisi i d’escriptura.

Com fer la sol·licitud:
S’ha d’enviar per correu electrònic delegation-mali@eeas.europa.eu els següents documents:

- Currículum vitae preferentment en format Europass https://europass.cedefop.europa.eu 
- Carta explicant per què voleu participar en una pràctica professional a una delegació de 
la UE. 
- Formulari de sol·licitud.

Cada becari/a seleccionat/da rebrà un subsidi mensual per cobrir les seves despeses de vida. 
Tots els costos relacionats amb els desplaçaments dins del país de residència, visat, assegurança 
i allotjament seran responsabilitat del participant.

Data límit: 01/07/2019
Més informació: http://bit.ly/2Wpn00R



juny 2019

17

Pràctiques en un “Guesthose Host” en una escola de surf a 
Lisboa.

Surfgasm - Lisbon Surf School and Guesthouse Experience ofereix places de pràctiques durant 
sis mesos.  Es tracta d’una companyia de més de 25 empleats que té la missió de difondre l’estil 
de vida i la cultura del surf. Busquen completar el seu equip per a treballar en el seu alberg, on 
s’organitzen entre altres activitats un campament de surf.

Es treballarà 40 hores setmanals en un equip on la proactivitat i la positivitat són les normes.
Es demanen persones emprenedores, positives amb ganes d’aportar noves idees.

Les principals tasques són:
- Preparació de la casa per a l’arribada i l’estada dels convidats (neteja diària, supervisió de 
la casa, crear un ambient agradable).
- Donar la benvinguda als hostes en el seu allotjament.
- Comunicació amb els hostes i amb l’equip de l’oficina.
- Realització de registres.
- Proporcionar consells i informació sobre la vida i l’oci de Lisboa.
- Cooperació activa amb l’empresa (promoció de classes de surf i visites guiades).
- Ajudar i assessorar els clients durant l’estada.
- Executar estadístiques de perfils dels convidats de la casa d’hostes.
- Aprendre a gestionar SIBA (plataforma portuguesa per al registre d’hostes).
- Informes setmanals de les tasques realitzades.

Requisits de la persona candidata:
- Nivell d’anglès C1.
- Dots de comunicació i bona presència
- Organització, puntualitat i bon tracte cap als hostes i les cases d’hostes.
- Estar acostumat/da a dur a terme diverses tasques.
- Saber treballar en equip. 

S’ofereix:
- Flexibilitat horària.
- Allotjament en la casa d’hostes.
- Hi haurà una compensació econòmica.

Per enviar la teva sol·licitud caldrà que t’inscriguis al portal https://erasmusintern.org .

Data límit: 30/06/2019
Més informació: http://bit.ly/2Qc3lvJ i https://surfgasm.com
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Ofertes de feina

Mecànic/a de bicicletes a Alemanya.

Velo de Ville és una companyia ubicada a Altenbergue, Alemanya, dedicada a la fabricació 
de bicicletes personalitzades “custom made”. Treballen en els següents àmbits: bicicletes de 
ciutat, de trekking o esportives, siguin d’estil tradicional o elèctriques.

Ofereixen un lloc de feina per a treballar a la seva fàbrica.

Requisits de la persona candidata:
- Experiència i / o qualificació com a mecànic/a.
- Persona flexible, digne de confiança i puntual.
- Que li agradin les bicicletes i la mecànica.

S’ofereix:
- Formació a càrrec de l’empresa. La formació també s’ofereix en castellà, per el que 
inicialment no es requereixen altres idiomes.
- Sou fix + primes.
- Suport en la recerca d’allotjament.

T’interessa l’oferta? Envia currículum acompanyat de carta de motivació a:  bproe@sepe.es
posant com a referència “BICICLETAS” a l’assumpte del missatge.

Data límit: 20/06/2019
Més informació: http://bit.ly/2JGpphs
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Vols rebre el butlletí mensual a la teva adreça electrònica?
Subscriu-te aquí: http://bit.ly/butlletimobilitatmaresme

Professor/a de Secundària o Primària per Anglaterra.

Utech, empresa de recerca de feina del camp de l’educació, busca professors i professores de 
primària i de secundària pel curs escolar 2019-2020. Les seves escoles es troben ubicades al 
Sud-est d’Anglaterra i a Escòcia.

Incorporació immediata al curs 2019-2020 per a:
- Educació primària
- Educació secundària: Professors de Ciències, Física, Química, Matemàtiques, IT, MFL 
espanyol i francès.

Requisits:
- Estar qualificat/da per exercir de professor/a (màster en educació secundària o disposar 
del CAP)
- Els i les professors/es de primària han de tenir un nivell mínim de C1/C2 d’anglès.
- Els i les professor/es de secundària han de tenir un nivell mínim de B2 d’anglès.

Enviar CV i carta de presentació en anglès, acompanyada de foto a: spain@uteachrecruitment.
com amb còpia a eures.grupomixto@sepe.es. 

Data límit: 30/06/2019
Més informació:  Places disponibles i condicions de feina a: http://bit.ly/2YNGDgl
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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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