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El Maresme es mou
“Pinedencs i pinedenques al món” amb Ràdio Pineda 

Ràdio Pineda contacta amb testimonis d’arreu 
del món que expliquen com viuen la pandèmia. 

Per tal de fer visible com es viu el confinament 
desde diversos racons del món, desde Ràdio 
Pineda  han creat la secció “Pinedencs i 
pinedenques al món”, on recullen  testimonis 
de pinedencs que es troben en diferents països i 
que expliquen com estan vivint aquesta situació 
en terres llunyanes. A cada indret  es gestiona 
de manera diferent, i cada persona ho assimila 
a la seva manera.

Han aconseguir contactar amb veïns de Pineda que es troben a: Xile, Alemanya i Suïssa, 
Australia, l’Equador, l’Argentina, Itàlia… Us convidem a visitar la pàgina de web de Ràdio Pineda 
i veure els vídeos dels diferents testimonis! 

Més informació: https://www.radiopineda.cat/node/15159

Des del Servei de Mobilitat Internacional Jove del Maresme 
seguim treballant en línia!
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Resultats del Servei de Mobilitat Internacional Jove del 
Maresme durant l’any 2019.

En el següent gràfic compartim amb vosaltres us resum visual la repercussió que el Servei de 
Mobilitat Internacional Jove del Maresme ha tingut durant el 2019.

Voleu veure l’informe complet?  El podeu consultar a: https://bit.ly/informe-19-mobint-maresme
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Maresmencs i maresmenques al món

La Marta i la Marina, de Vilssar de Mar, relaten la seva 
experiència amb la “Beca Irlanda”.

Marta Roca Brugués i Marina Nin Abdoulina
A dia 20 d’abril del 2020.

Ep, bones a tots i a totes! Som la Marta Roca i la 
Marina Nin, dues exestudiants de l’INS Pere Ribot 
de Vilassar de Mar que vam tenir la sort de rebre 
l’anomenada “Beca Irlanda” concedida per la 
Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Vilassar de 
Mar. Gràcies a aquesta, se’ns va donar l’oportunitat 
de conèixer la ciutat irlandesa d’Arklow, on vam 
conviure durant tres setmanes (del 3 al 24 de juliol).

Cadascuna, per separat, es va immergir en els 
costums i hàbits d’una família autòctona, amb la 
finalitat de practicar la llengua i compartir cultures. 
Per donar una mica d’ordre als nostres dies, teníem 
organitzades diferents activitats que compartíem 
amb altres estudiants internacionals que gaudien 
del mateix programa.

Destinàvem els matins a l’aprenentatge de la llengua anglesa de manera dinàmica, aplicant 
els nostres coneixements per a l’elaboració de projectes grupals i activitats interdisciplinàries. 
Les tardes estaven adreçades a la preparació de tallers, visites lúdiques, activitats culturals i 
esportives, entre elles, paddle surf, beach games... A diferència, els caps de setmana podíem 
gaudir de la capital, Dublín, i el seu entorn, a més d’un munt d’activitats que organitzàvem pel 
nostre propi compte.

I és que, a més de tot l’aprenentatge 
que adquiríem durant el programa, a 
poc a poc ens adonarem que juntes 
i amb la nostra il·lusió per conèixer, 
vam guanyar grans habilitats 
d’autonomia i organització, per poder 
omplir el temps lliure i aprofitar el 
màxim de l’experiència.

Una de les coses més boniques de 
marxar fora són les noves amistats 
que es creen. El destí ens va portar a 
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conèixer gent meravellosa, amb la qual vam compartir noves vivències. Vam formar en tan sols 
21 dies una família de joves; 3 noies de Màlaga, 5 maresmencs i 2 milanesos, amb els quals 
vam retrobar-nos mesos més tard arreu del món (Màlaga, Milà i Vilassar).

L’estada ens va permetre conèixer la banda més cosmopolita, multicultural i juvenil de Dublín, 
una ciutat que no deixa indiferent a ningú. És per aquest motiu, que encoratgem a tots aquells 
maresmencs/es a embarcar-se en una aventura d’aquestes tipus!

Una abraçada, i esperem els vostres relats!

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

Volvemos, una plataforma que dóna suport al retorn.

Volvemos és l’única associació sense ànim de lucre que col·labora amb diverses administracions 
públiques per incentivar programes de retorn. Un exemple seria la seva participació en el Pla 
Pilot del Programa de Retorn a Espanya del govern espanyol aprovat el març del 2019. En 
aquest primer test hi van participar 114 migrants, dels quals 54 ja han aconseguit tornar o 
tenen previst fer-ho duran aquest 2020.

La missió principal de la plataforma Volvemos és la de donar suport a aquells professionals 
que, en el seu moment, van prendre la decisió de marxar a l’estranger a causa de les poques 
perspectives laborals, i que després d’un temps fora busquen oportunitats per tornar.

Els tres fundadors de Volvemos, Raúl, Diego i Sebastien, van crear el projecte el 2016 i ells 
mateixos coneixen de primera mà en què consisteix el procés migratori de viure i treballar a 
l’estranger amb la voluntat de retornar a Espanya.

Actualment l’associació compta amb més de 12.305 professionals provinents de 114 països 
que han creat el seu compte a la plataforma. Des de Volvemos elaboren una base de dades de 
professionals que treballen a l’estranger i que volen tornar, per tal de donar suport a la recerca 
d’oportunitats laborals que encaixin amb el seu perfil, experiència i expectatives.

Arran de la situació d’emergència sanitària han donat suport a la recerca de científics, sanitaris 
investigadors, psicòlegs, perfils essencials a l’hora d’afrontar la crisi del coronavirus. Per posar 
un exemple, segons dades de l’Organització Mèdica Col·legial, al voltant de 15.000 professionals 
de la medicina van emigrar, majoritàriament al Regne Unit, entre el 2011 i el 2016. Des de 
Volvemos han detectat que un 10% dels seus usuaris registrats corresponen a aquest perfil.

A la pàgina web hi trobaràs notícies d’interès, consells, i diferents iniciatives que estan en 
marxa: https://volvemos.org

Fonts consultades:
https://volvemos.org/coronavirus-lejos-casa-emigrantes
https://www.niusdiario.es

https://www.niusdiario.es/sociedad/sanidad/volvemos-plataforma-ayuda-vuelta-sanitarios-espanoles-emigraron-fuera-espana_18_2921370314.html
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Recursos d’interès de cara al confinament: camps virtuals, 
podcasts, audiovisuals i lectures amb mirada crítica.

Des de COCAT presenten els camps de treball virtuals, on diverses organitzacions d’arreu del 
món comparteixen projectes per explorar noves eines en època del coronavirus.
Hi trobaràs recursos, reptes, jocs, consells en àrees tan diverses com de la comunicació, 
llengües, salut, medi ambient o artesania.

CURS DE RUS
Per exemple, hi trobaràs un curs de rus, nivell bàsic i intermedi de la mà de l’organització russa 
Passage Zebra. Sota l’orientació d’un/a professor/a acreditat d’idioma rus, els participants 
aprendran els fonaments bàsics de l’idioma (alfabet ciríl·lic, números, autopresentació, frases 
de conversa a les botigues i restaurants, etc.), i podran conèixer més coses sobre la cultura 
i l’estil de vida al país (geografia i idiomes, ciutats i famoses atraccions turístiques, treballs 
manuals populars, cuina russa), trencar alguns estereotips populars.
 
Les sessions tindran una durada d’entre 40 i 50 minuts i 
es faran a través de Zoom i Whatsapp

Requisits: Bon domini de l’anglès, Internet, micròfon i 
càmera web, motivació per explorar una nova cultura i 
aprendre un nou idioma.

Dates: De l’11 al 24 de maig el nivell inicial i del 8 al 21 de 
juny el nivell intermedi.

Cost: Sistema de donació per part dels estudiants

Més informació: t.co/I84NtINFBx

COCAT i els camps de treball virtuals.

SCI Catalunya ha publicat un seguit de recursos d’educació per la pau a través de recursos 
d’entitats i col·lectius.

Hi trobaràs lectures i recerques, audiovisuals i eines d’educació no formal que tracten 
temàtiques com la cultura de la pau i la no-violència, la diversitat sexual, les migracions per 
la Mediterrània i les vulneracions dels drets dels joves, “Converses sobre l’apartheid: de Sud-
Àfrica a Palestina” o Diaris de Palestina.
Consulta’ls tots els seus recursos a la seva pàgina web!

Més informació: www.scicat.org/noticies/lsci-et-recomana-alguns-recursos-pel-confinament

Recursos de SCI Catalunya
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L’ONG Kuskaya Barcelona han iniciat una sèrie de podcasts que publiquen a través del seu canal 
de Youtube, el primer dels quals és una conversa sobre l’Educació per la Llibertat 
i el Dret a Migrar, amb la col·laboració d’Ángeles Schjaer de l’organització Open 
Arms.

Més informació: https://youtu.be/aaxOgNyDPpI

Podcasts de l’ONG Kuskaya Barcelona

A causa de la crisi del coronavirus enguany no es duran a terme els camps de solidaritat de 
SETEM. 

És per aquest motiu que han decidit 
adaptar la Formació Apropar-se al Sud 
en format en línia per fer-la accessible 
i oberta a tothom (sòcies i persones 
interessades), i per convertir-la en un 
canal transversal amb temes rellevants 
com la justícia global, la sostenibilitat, el 
feminisme, la interculturalitat o l’ètica de 
la solidaritat.

Comptaran amb persones rellevants 
i molt importants per a l’entitat com l’Arcadi Oliveres o la Rosa Cardús. La formació també 
contemplarà els projectes i les realitats de les contraparts i comunitats amigues que acullen 
els Camps de Solidaritat, així com la feina que realitzen a través de les campanyes de SETEM 
Catalunya per incidir en les injustícies globals. 

Preu: gratuït per les sòcies de SETEM, 75€ per aquelles que no ho són. 
Més informació: http://www.setem.org i  aaltes@setem.org
Enllaç al video: https://youtu.be/EOrXNE0oqco
Dates: Comença el 25 de maig del 2020. (Inscripcions obertes fins al 22 de maig.)

Formació apropar-se al sud en línia de SETEM

Des de l’Associació Mudus comparteixen diversos recursos per formar-se en línia. Materials molt 
útils si t’interessa involucrar-te en la creació i gestió de projectes de mobilitat internacional. 
Alguns dels recursos que comparteixen son:

Recursos per formar-se en línia de l’Associació Mundus

• Building healthy communities, changing 
opportunities

• Curso online Gestor de proyectos 
Erasmusplus

• Guía de My Story Map para aprender a 
crear historias gracias al mapeo digital

• Guía para profesionales: mapeo de 
historias

Consulta’ls tots a: https://asociacionmundus.com

http://www.setem.org/blog/cat/catalunya/formacio-apropar-se-al-sud-en-linia-i-gratuA-macr-ta-per-a-totes-les-socies-de-setem
https://asociacionmundus.com/intercambios-y-formaciones/recursos/formate/
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Concurs disseny ERIKA. 

T’agrada el disseny? Participa al concurs per crear el nou Segell Europeu de Qualitat per a 
informació juvenil!

Es tracta de representar visualment a través d’un logotip o d’una icona, una imatge fàcil de 
reconèixer, de caràcter juvenil i que transmeti la fiabilitat de la informació que certifica a tot 
Europa.

Per participar al concurs, heu de tenir entre 18 i 30 anys, tenir ciutadania o residència d’un 
estat membre del Consell d’Europa i acceptar les normes i condicions del concurs i la decisió 
del jurat.
 
Pots triar la tècnica que vulguis: Fer una foto, crear una il·lustració digitalment, dibuixar a mà…  
es pot participar amb qualsevol creació. Això si: la imatge ha de tenir una resolució apropiada 
per a la seva impressió, per la qual cosa és recomanable presentar-ho en format vectorial o 
digitalitzat en alta resolució per a la seva impressió. Pots presentar fins a tres propostes!

Premis:
El/la guanyador/a obtindrà una càmera GoPro Hero o l’equivalent. L’altre concursant amb una 
creació destacada rebrà un smartwatch Xiaomi Amazfit o equivalent.

Data límit: 15 de juliol del 2020. 

Més informació: https://bit.ly/YIQualityLabel-designer
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Projectes de Voluntariat

Voluntariat Europeu a Nîmes, França, amb Nexes.

La Maison de l’Europe de Nîmes - Centre d’Informació Europe Direct Occitània, amb 
col·laboració amb Nexes, volen acollir 6 voluntaris per a un projecte d’11 mesos a Nîmes, una 
ciutat del sud-est de França.

Hi haurà 2 voluntaris allotjats per a cada projecte a cada organització d’acollida. Aquests 
participaran en les activitats d’un institut de secundària al centre de Nîmes (l’institut Sant 
Vicenç de Paul o l’institut o CCI Gard) o a l’escola de formació professional en un poble proper 
(CFA de Margarides).

L’objectiu del projecte és facilitar l’intercanvi intercultural entre els voluntaris i estudiants. 
Actor del servei educatiu, la seva activitat serà crear tallers d’animació per a joves. A més, el 
voluntari participarà diàriament animació de l’escola secundària o de l’FP, mitjançant mètodes 
d’aprenentatge no formal.

La majoria de les activitats del voluntari estaran relacionades amb idiomes europeus, 
l’aprenentatge no formal i la informació sobre Europa.
Consulta informació més detallada dels projectes:

1- Saint Vincent de Paul High school
convocatòria ESC: https://europa.eu/youth/solidarity/placement/784_en
dossier informatiu: https://bit.ly/ESC-Nimes-StVP 

2 - CCI Gard High school
convocatòria ESC: https://europa.eu/youth/solidarity/placement/21102_en
dossier informatiu: https://bit.ly/ESC-Nimes-CCI

3-  CFA de Marguerittes, Apprentice Training School
convocatòria ESC: https://europa.eu/youth/solidarity/placement/6010_en
dossier informatiu: https://bit.ly/ESC-Nimes-CCA

Requisits
- Tenir entre 18 i 30 anys
- Els candidats han de tenir coneixements bàsics en francès + coneixements en anglès i / o 
espanyol.
- Busquen persones que mostrin motivació, capacitat d’entusiasme durant la intervenció, 
especialment per als més joves.  La comprensió de la pedagogia i el contacte seran criteris 
importants.
- Hauran de ser flexibles, mòbils i poder-se adaptar a cada situació concreta i a cada tipus 
de públic.
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Suport i promoció del voluntariat internacional a Alemanya 
amb COCAT.

L’organització IBG, ubicada a la ciutat alemanya de Stuttgart, busca una persona voluntària per 
a donar suport i promoció del voluntariat internacional en la seva entitat.

Tasques de la persona voluntària:
- Tasques administratives a l’oficina de Stuttgart (comunicació amb socis internacionals, 
administració d’aplicacions, invitacions de visat, informació de viatges, etc.)
-Organització d’esdeveniments d’informació sobre camps de treball a escoles, universitats, 
clubs juvenils entre d’altres.
-Organització d’activitats de promoció entre iguals.
- Suport pràctic a les formacions per a líders de grup i voluntaris.
- Suport pràctic als camps de treball a Alemanya (com a líder del campament o com a mentor 
per a voluntaris amb necessitats especials).

Requisits:
- Experiència de primera mà en voluntariat internacional o intercanvis internacionals de 
joventut.
- Nivell B en anglès i alemany.
- Llicència de conduir vàlida a Alemanya i voluntat de conduir.

Dates del projecte: Agost 2020 - juliol 2021 (12 mesos)

Més informació: voluntariat.ltv@cocat.org i www.cocat.org/ofertes-projectes-sve

Cobertura: 
Les despeses de viatge, curs d’idioma, allotjament i manutenció (diners per menjar i despeses 
personals) estan coberts pel projecte gràcies als fons del Cos Europeu de Solidaritat.

Dates del projecte: 01/09/2020 – 31/07/2021 
Més informació:  marta@nexescat.org

Foto de @
thiszun de Pexels
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Intercanvis Juvenils i Formacions Internacionals

Multipliers for Peace. Formació Internacional a Grècia amb 
la Fundació Catalunya Voluntària.

La Fundació Catalunya Voluntària cerca 
participants per a una formació internacional 
que tindrà lloc a Stratoni, Grècia, entre el 21 de 
juliol i el 2 d’agost del 2020.

L’objectiu de la formació és capacitar a 
persones joves, líders, treballadors/es juvenils i 
comunitaris a dur a terme iniciatives de formació 
i de sensibilització per a la promoció i construcció 
de la pau,  contra del racisme, la discriminació i 
els discursos radicals i populistes.

El projecte aspira a desenvolupar iniciatives 
innovadores i juvenils que reforcin la cohesió 
comunitària i la solidaritat, creant noves 
iniciatives de naturalesa participativa, integradora 
i respectuosa amb la diversitat (ideològica, 
cultural) existent en la nostra societat.

En l’actual context de crisi humanitària, financera i mediambiental a Europa,  volen donar eines 
que ajudin a prevenir i transformar els conflictes, a superar les polaritzacions i a promoure 
la pau i la cohesió social. Si una cosa ens ensenya la crisi és el valor de la solidaritat, de la 
responsabilitat personal i social i de què vivim en un món globalitzat.

Requisits per participar:
- Ser resident a Catalunya
- Tenir més de 18 anys
- Ser o haver estat líder o treballador/a juvenil, membres d’ONG, voluntaris/es en ONG que 
treballen amb joves, o tenir interès en la temàtica del curs. 
- Nivell mitjà-alt d’anglès, és la llengua vehicular del curs.  

Cobertura:
La totalitat de les despeses d’allotjament, manutenció, materials i transport durant el curs 
estan cobertes per l’entitat organitzadora gràcies al suport del programa Erasmus+.
Caldrà pagar una quota de participació de 50 €.

Dates del projecte: Del 21 de juliol i el 2 d’agost del 2020

Més informació: www.catalunyavoluntaria.cat/project/mp3
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Training of Trainers on Learning Experience Design - Step I i 
STEP II amb Nexes.

Nexes busca 4 participants pel projecte D2L.  Es tracta d’una formació en dues fases que té la 
intenció d’explorar i desenvolupar les aplicacions del Disseny d’Experiència en Aprenentatge 
(LXD) en el Treball de Joventut Europeu i en Educació en general. 

El primer curs de formació proporcionarà als participants competències bàsiques sobre LXD, 
de manera que podran implementar activitats locals i internacionals sobre aquest tema.

La primera formació es durà a terme a Barcelona entre el 7 i 13 de setembre, i la segona a 
Marmeleira (Portugal) durant 7 dies el mes de febrer.

Data límit 25/06/2020

Cost: 50€. Els viatges internacionals, transport local i manteniment estan coberts. 

Més informació: 
https://nexescat.org/en/training-of-trainers-on-learning-experience-design-step-1/
https://nexescat.org/en/training-of-trainers-on-learning-experience-design-step-2/
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Beques

BBVA EduFin Research Grants.

El Centre per a l’Educació i Capacitats Financeres de BBVA convoca les beques EduFin BBVA. 
Aquesta convocatòria de beques internacional convida a proposar treballs d’investigació sobre 
qüestions relacionades amb l’educació financera al món.

Està adreçada a investigadors, acadèmics, estudiants de postgrau, universitats i instituts 
d’investigació, ‘think tanks’, ONG i centres d’estudis, que treballen en el camp de l’educació i 
capacitats financeres en les següents àrees:

- Educació financera i desigualtat
- La relació entre l’educació financera i la salut financera
- Educació financera i economia circular
- Educació financera i creixement inclòs
- Educació financera i emprenedoria
- Educació financera i digitalització i dades

EduFin Research Grants 2020 dedica un total de 50.000 euros que es repartiran entre els 
projectes d’investigació seleccionats.

Data límit: 18 de maig del 2020
Més informació: www.bbvaedufin.com/evento/edufin-research-grants-2020
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Beques AVENIR per estudiar a França.

L’Ambaixada de França a Espanya i l’Institut Francès d’Espanya, en col·laboració amb l’Associació 
Diálogo, llança per sisè any consecutiu de les Beques d’excel·lència AVENIR, amb la col·laboració 
de les empreses i centres d’ensenyament superiors francesos i espanyols. 

El programa AVENIR destinació França ofereix beques d’estudis a joves espanyols i francesos 
amb residència a Espanya que desitgin cursar estudis superiors a França durant el curs 
acadèmic 2020/2021 (Grau; Màster; Doctorat), en el marc d’una mobilitat individual o d’una 
doble diplomatura entre Espanya i França.

Un total de 20 entitats que ofereixen més de 50 beques, d’entre 1.000 € i 10.000 € cada una:

• 14 beques d’estudis de l’Ambaixada 
de França a Espanya;

• 9 beques d’estudis d’Universitats 
franceses / IEP (Sciences Po);

• 3 beques d’estudis de grans escoles 
d’enginyeria francesa;

• Més de 25 beques d’estudis 
de Grandes Escoles franceses 
d’empresa / Gestió / Negocis / 
Hostaleria;

• 5 beques d’estudis d’Empreses.

Requisits generals:

- Nacionalitat espanyola i / o nacionalitat francesa amb residència a Espanya;

- A més de completar el formulari de l’Associació Diálogo,  per sol·licitar una beca Avenir, 
els candidats haurien d’inscriure’s o presentar una candidatura a un títol individual a les 
universitats / escoles franceses desitjades (1 any de grau a França: passar per la plataforma 
Parcoursup / Màster en Francès: poseu-vos directament en contacte amb els serveis de les 
relacions internacionals d’escoles / universitats franceses o informeu a més pàgines web 
sobre les modalitats i les tasques de candidatura);

- Les beques Avenir seran atribuïdes després de presentar una carta d’acceptació oficial 
d’una escola / universitat a França (entre finals de maig i juliol).

Data límit: 17 de maig del 2020

Més informació: https://www.institutfrancais.es/madrid/el-institut/becas-avenir-2020/
avenir@dialogo.es, barcelona@campusfrance.org 
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Pràctiques Laborals

Pràctiques a l’Agència Ferroviaria Europea.

El programa de pràctiques de l’ERA està dirigit principalment a universitaris graduats, encara 
que també pot presentar sol·licituds, sense haver obtingut el títol, obligat pel seu pla d’estudis 
per realitzar pràctiques o preparar el seu treball de fi de grau o tesi.

L’objectiu és permetre a les persones participants al programa posar en pràctica els 
coneixements adquirits i obtenir experiència en els diferents àmbits d’activitat de l’Agència, de 
manera que es promourà la integració de la ciutadania europea.

Sol·licitud:
- Poden presentar la seva sol·licitud les persones residents als Estats Units de la Unió de 
l’Espai Econòmic Europeu, també es pot acceptar un nombre limitat de joves nacionals de 
països tercers. 

- Els candidats hauran de tenir coneixement molt bo d’un mínim de dos idiomes oficials de 
la UE, un dels quals serà l’anglès.

- Tenen prioritat  les persones sol·licitants que mai hagin treballat en institucions i organismes 
europeus.

Dates de les pràctiques: A partir de l’1 de setembre del 2020

Data límit: 31 de maig del 2020

Més informació: https://bit.ly/3bR5FSS
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Pràctiques a l’Agència Europea de Química (ECHA), Finlàndia.

L’Agència Europea de Productes Químics (ECHA), amb seu a Helsinki,  ofereix cada any a nous  
titulats fins a 20 oportunitats de formació en camps científics com la química, la toxicologia, la 
biologia, les ciències ambientals i les tecnologies i de sectors administratius com ara el dret, les 
comunicacions, finances, recursos humans i TIC.

El pla de pràctiques està dissenyat per a:

• Graduats universitaris recent i titulars d’una 
qualificació tècnica o professional d’un nivell 
equivalent en camps rellevants per a la 
legislació sobre productes químics aplicables 
o altres camps rellevants per a les tasques 
d’administració d’una institució de la UE.

• Empleats del sector públic o privat que treballen 
a nivell graduat en camps pertinents a la 
legislació química aplicable.

 
Durada:
Les pràctiques solen començar a principis de març o setembre. Tenen una durada de tres a sis 
mesos i no es poden allargar més de sis mesos.

Requisits:
• Tenir nacionalitat d’un estat membre de la UE o nacional de l’Espai Econòmic Europeu 

(Noruega, Islàndia, Liechtenstein). Els ciutadans dels països candidats que es beneficien 
d’una estratègia de preadhesió també poden ser acceptats segons la disponibilitat de 
recursos pressupostaris i la capacitat dels ECHA per acollir-los. També es poden acceptar 
un nombre limitat de nacionals d’estats no membres;

• Saber comunicar-se en anglès, ja que és l’idioma de treball de la ECHA;
• Haver obtingut una titulació universitària o equivalent o haver participat en treballs de 

postgrau en camps relatius a la ECHA.
 
Ajuts:

• Les persones seleccionades reben una subvenció d’aproximadament 1.300 euros.
• Els participants que continuïn percebent retribucions per part del seu empresari o 

qualsevol altra subvenció només tindran dret a una subvenció d’ECHA si l’import que 
rep és inferior a la indicada anteriorment. En aquest cas, els participants rebran una 
quantitat igual a la diferència entre els seus ingressos i el nivell d’ajut d’ECHA.

Els seleccionats han de demostrar que estan coberts per una assegurança de malaltia i accidents 
vigent a Finlàndia i presentar una declaració de retribucions signades pel seu empresari.

Data límit: 18 de maig de 2020

Més informació: https://echa.europa.eu/traineeships-vacancies

Foto de Chokniti Khongchum
 de Pexels
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Pràctiques en diversos departaments de Global Navigation 
Satellite System (GNSS).

GNSS és l’Agència del sistema mundial de navegación per satélit europeu. Proporciona als 
i les estudiants i graduats/des universitaris/es una experiència única i de primera mà del 
funcionament de la GSA, en particular, i de les institucions de la UE en general. 
Actualment, hi ha diverses pràctiques obertes per a sol·licituds fins al 30 de juny de 2020. 
Les candidatures elegibles s’avaluaran de forma regular. La data d’inici de la formació depèn 
de les necessitats i de la disponibilitat del pressupost de l’Agència. És recomanable enviar la 
sol·licitud tan aviat com sigui possible.

Podeu trobar més informació sobre els 
criteris d’elegibilitat, així com els drets i 
deures dels participants en les Normes que 
regulen el règim de pràctiques de l’Agència 
Europea GNSS. Es recomana llegir-les 
atentament abans d’enviar el currículum.

Trobareu pràctiques en els següents 
departaments:

- Comunicació
- Recursos Humans
- Financer
- Legal

Les pràctiques són de jornada completa 
i la dotació és de 1.000 euros mensuals. 
El lloc de treball és Praga. Les pràctiques 
tenen una durada de 6 mesos  (poden ser 
renovables).

Requisits:

- Tenir nacionalitat d’un país comunitari.
- Tenir una titulació acadèmica o estar cursant una carrera universitària.
- Tenir experiència prevista en el departament al qual s’aplica.
- Coneixement d’almenys un idioma europeu i fluïdesa en un segon idioma d’algun país de 
la UE.
- No tenir antecedents penals.

Data límit: 30 de Juny del 2020

Més informació: www.gsa.europa.eu/traineeship-listing
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Ofertes de feina

El Portal SEPE ha elaborat un recull d’enllaços d’interès de la xarxa EURES per tenir compte les 
afectacions de la COVID 19 pel que fa a de la mobilitat europea per raons de laborals.
Es pot consultar a: https://bit.ly/eures-covid19

Empleat/da agrícola a Holanda.

L’empresa Luijkx Agro VOF és una petita empresa familiar situada al poble de Langeweg als 
Països Baixos. Són especialistes en cultiu vegetal i posseeixen una superfície de 200 hectàrees. 
Cultiven els següents cultius: patates, sembra de ceba, remolatxa, blat d’hivern...
Busquen treballadors per a les següents tasques:

- Desbrossament de les males herbes
- Classificació de productes
- Preparació per al lliurament
- Diferents treballs de manteniment a l’empresa i fora del camp.

Requisits:
- Alta motivació i voluntat de treballar
- Gaudir de treballar a l’exterior
- Actitud positiva i bones habilitats socials
- El coneixement de l’anglès és obligatori
- A causa de les activitats laborals es prefereix un bon estat físic
- Es valorarà l’experiència laboral al sector agrícola.

Condicions laborals:
- El treball es basa aproximadament en 38 hores repartides en 6 dies a la setmana, des de 
dilluns inclòs dissabte. Normalment de 8 del matí i les 5 de la tarda.
- El diumenge està lliure de feina
- L’empresari proporciona un habitatge digne, el cost és de 70 € pels empleats, per una 
setmana inclosa (electricitat, aigua, wifi, rentadora i ràdio / televisió)
- L’empresari té una assegurança mèdica; els costos són per a 23,73 € per empleat per 
setmana.
- El salari és de 10,05 € per hora bruta de (majors de 21 anys)

Les persones candidates han de presentar un currículum amb la foto actual i sol·licitar aquesta 
feina en anglès a través del correu electrònic: luijkxagro@outlook.com amb còpia a Eures: 
franciasuizabenelux@sepe.es

Consells del SEPE per fer el currículum a Holanda: http://bit.ly/CV-Holanda
Guia per treballar a Holanda: https://bit.ly/guia-nou-a-Holanda

Més informació: https://bit.ly/2VMowsz
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Tècnic/a de producció a Bèlgica.

FREMACH és un proveïdor de peces de plàstic sobretot del mercat de l’automoció ubicat a la 
localitat belga d’Izegem. Són pioners en l’àmbit tècnic, quant a injecció de plàstic, així com de 
diverses tècniques d’acabat dels seus productes. Busquen un tècnic/a de producció.

Tasques:
- Serà responsable del procés del seu equip
- Responsables dels canvis d’eines i de color. Ha de resoldre els errors tècnics.
- Fer seguiment de la producció i garantir un procés òptim
- Treballar conjuntament amb l’equip de producció

Perfil de la persona candidata:
- Experiència amb plàstics BTS o similars (s’accepta un jove graduat)
- Coneixements sobre injecció de plàstic, màquines i robots
- Coneixement de 5S, resolució de problemes, TPM i optimitzacions de processos
- Bon coneixement d’anglès o francès.

Habilitats personals:
Persona curiosa i amb ganes d’aprendre. Ha de tenir pensament analític, mostrar-se actiu/va 
en la presa d’iniciatives i ser flexible. Es demana orientació a la qualitat i a la producció.

Condicions:
- S’ofereix un entorn obert a la iniciativa i al desenvolupament personal.
- Salari competitiu de 15.723 euros / brut (+ 10% de bonificació d’equip)
- Possibilitat de CDI immediatament
- Horari: 39 h / setmana en 2 equips amb deu dies RTT a l’any a més de les vacances.

Les persones interessades s’han de posar en contacte amb Jemimah.Verschoore@fremach. I 
eures.franciasuizabenelux@sepe.es

Més informació: https://bit.ly/2yRlYAn
Consells del SEPE per fer el currículum a Bèlgica: https://bit.ly/CV-Belgica

La informació relativa a totes les ofertes de voluntariats, intercanvis, formacions, pràctiques, feina, beques o concursos procedeixen de la 
recerca de diferents fonts d’informació. Des del Servei de Mobilitat Internacional Jove del Maresme duem a terme una tria de recursos 
seleccionats, amb tot, no ens fem responsables de qualsevol errada o incompliment derivada de la pàgina d’origen. La nostra tasca és 
merament de difusió. Per a qualsevol dubte específic relatiu a una oferta publicada és recomanable contactar amb l’organisme directe que 
la promou, accedint a l’apartat de “més informació” que hi ha a cada oferta. Les icones i imatges d’aquest butlletí estan extretes de Freepik, 
Pexels.com, Flaticon.com i de les pàgines web que publiquen les ofertes.

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

Si t’ha agradat... comparteix-lo a les teves xarxes socials!



ABRIL 2020
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 14:00 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 a l’assessoria presencial, 
contacteu a través del nostre correu o al punt d’informació Juvenil del vostre municipi.
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