
BUSQUEM 2 PERSONES 
VOLUNTÀRIES DE LA 

COMARCA DEL MARESME!

Vols passar una temporada a França 

amb totes les despeses pagades?

VIURE UNA NOVA EXPERIÈNCIA

APRENDRE UN NOU IDIOMA

Si tens ganes de...

Aquesta és la teva oportunitat!

CONÈIXER ALTRES CULTURES
CRÈIXER PERSONALMENT

COL·LABORAR ACTIVAMENT EN UN PROJECTE
FER PROPOSTES D’ACTIVITATS

T’agradaria fer un voluntariat 

de llarga durada en un altre país?

Voluntariat del Cos Europeu de Solidaritat a Frontignan.

Des del Servei de Mobilitat Internacional Jove del Maresme busquem dues persones joves de 
la comarca per a participar durant 12 mesos com a voluntari/a en un projecte finançat pel Cos 
Europeu de Solidaritat.

On? A Frontignan, França
Quan? Quan? Entre l’1-5 d’octubre de 2022 al 15 d’octubre de 2023

DOSSIER INFORMATIU

2022-2023

Foto de fauxels de Pexels



Requisits per a participar:

• Tenir entre 18 i 30 anys.
• Ser resident legal d’un dels Estats membres de la UE o d’un país associat.
• No haver participat encara en cap projecte del C.E.S. de llarga durada.
• Nocions de francès, i, si no se’n té, motivació per aprendre’l.
• Ser una persona oberta amb ganes de viure noves experiències i amb capacitat pel 

treball en equip.
• Persona motivada amb disposició per a participar en activitats per a un públic que va 

des dels 10 fins als 25 anys.
• Tenir bones habilitats interpersonals i de comunicació.
• Domini de les eines informàtiques i digitals (Word, Excel, Power Point, etc.)

Tasques

 
Per un cantó, un total de 8 voluntaris i voluntàries treballaran conjuntament amb els 
següents objectius:

• Sensibilitzar sobre la ciutadania europea a joves a partir de 13 anys a escoles, 
associacions culturals, socials o esportives.

• Organització del Dia d’Europa al maig i altres accions temàtiques en línia amb les 
prioritats de la Unió Europea (desenvolupament sostenible, solidaritat, etc).

• Informar a les persones joves sobre els programes de mobilitat internacional  
(CES, projectes de voluntariat, pràctiques, feina, estudis, etc).

• Conduir tallers d’idiomes per a nens i nenes nouvinguts/des (en situació de refugi, 
migrants, etc).

Per altra banda, 2 dies a la setmana cada voluntari/ària participarà en una missió  a escoles, 
a organitzacions sense ànim de lucre o a la Direcció Municipal de Joventut. 

Podeu consultar les missions en detall en el següent document:
https://bit.ly/Infopack-2022



Què cobreix el programa?

El menjar, allotjament, assegurança mèdica i el transport estan subvencionats al 100% 
pel programa del Cos Europeu de Solidaritat de la Unió Europea. El/ la voluntari/a també 
rebrà diners de butxaca per a les seves despeses.

Per a més informació visita la pàgina del Cos Europeu de Solidaritat:
https://europa.eu/youth/solidarity_es

Què fer per participar?

1 - Emplena el següent formulari de motivació: http://bit.ly/motivacio-ESC-Frontignan 

2 -  Si ets preseleccionat o preseleccionada et demanarem el currículum en format 
Europass escrit en castellà, anglès o francès. https://europass.cedefop.europa.eu/es

3 - Totes les persones seleccionades hauran de registrar el seu perfil al portal del Cos 
Europeu de Solidaritat.

Data límit: Envia la teva sol·licitud abans del 9 de setembre de 2022!

Si tens qualsevol consulta ens pots contactar a: mobilitatjove@ccmaresme.cat posant a l’assumpte: 
“ESC FRONTIGNAN.”

ANIMA’T A PARTICIPAR!

Vols conèixer el testimoni de tres joves del 
Maresme que han passat per aquest voluntariat?  
 
Dona un cop d’ull a l’Instagram Live que van fer explicant la 
seva experiència!  https://youtu.be/h3XhCnGQoMo


