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OPORTUNITATS DE MOBILITAT 
EUROPEA 

TEMA TERMINI 

BEQUES DE PRÀCTIQUES REMUNERADES 

Pràctiques al Comitè Econòmic i Social de la Unió Europea 

El Comitè Econòmic i Social de la Unió Europea ofereix dos tipus de pràctiques depenent 

de la durada de l’estada: a curt termini (3 mesos) o a llarg termini (5 mesos). L’objectiu és 

guanyar experiència laboral i conèixer el funcionament de l’organització. 

30 de setembre 

de 2013 

Pràctiques en venta internacional, Alemanya 

L’empresa TeamViewer GmbH ofereix pràctiques remunerades en el sector de la venta 

internacional a Göppingen (a prop de Stuttgart). La duració és d’entre 4 i 6 mesos. És 

necessari tenir un bon nivell d’alemany i d’anglès i es valoraran coneixements d’altres 

idiomes (espanyol, francès, italià...). 

 

No especificat 

Pràctiques per a castellanoparlants, Alemanya 

L’empresa Casamundo GmbH ofereix pràctiques remunerades per a castellanoparlants a 
Hamburg. Les pràctiques tenen una duració d’entre 4 i 6 mesos. Les tasques són: 
encarregar-se de la pàgina web, fer traduccions, cercar informacions online i contestar 
trucades i correus. Cal estar cursant estudis universitari i tenir un nivell bàsic d’alemany. 
 

No especificat 

Pràctiques en comunicació, Brussel·les 

Carnegie Endowment for International Peace, ofereix pràctiques remunerades de 6 

mesos al departament de comunicació de l’organització. Entre d’altres requisits s’ha de 

tenir un alt nivell d’anglès, de francès i una excel·lent capacitat de comunicació oral. 

 

No especificat 

BEQUES D’ESTUDI 

Beques de la Direcció General de Traducció i Interpretació  

La Direcció General de Traducció i Interpretació de la Comissió Europea ofereix beques 
per a estudiants de totes les disciplines que siguin acceptats en un curs de formació de 
màster a temps complert en l’àmbit d’interpretació de conferències. La beca té un import 
de 2.400€ per aquells estudiants d’un estat membre i 1.600 per estat no membre o 
candidat. 
 
 

16 de setembre 

de 2013 

 

  

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.traineeships
http://www.praktikum.info/stellenangebote/68285-praktikum-internationaler-vertrieb-m-w
http://de.gigajob.com/Stellenangebot-93635920/Praktikum-f%C3%BCr-spanische-Muttersprachler.html
http://www.eurobrussels.com/job_display/83322/Communications_Intern_Paid_Carnegie_Endowment_for_International_Peace_Brussels_Belgium
http://ec.europa.eu/dgs/scic/cooperation-with-universities/interpretation-bursaries/index_en.htm
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SERVEI DE VOLUNTARIAT EUROPEU 

El Servei de Voluntariat Europeu és un programa de la Unió Europea que permet a joves d’entre 18 i 30 
anys fer un voluntariat de 6 a 12 mesos en un país de la Unió Europea o països veïns. El programa inclou 
allotjament, manutenció, assegurança, diners per a despeses bàsiques i curs de llengua. 

Servei de voluntariat europeu a Bulgària 

Caritas Sofia ofereix dues places de voluntariat d’un any per treballar en un centre per a 

mares desfavorides. Es requereix un nivell intermedi d’anglès. 

3 de setembre 

de 2013 

Servei de voluntariat europeu a Xipre 

L’associació xipriota LCEducational ofereix un voluntariat de 7 mesos. La tasca principal 
del voluntari s’encarregarà de la difusió dels programes europeus de mobilitat. És 
necessari tenir un bon nivell d’anglès. 

6 de setembre 

de 2013 

Servei de voluntariat europeu a Polònia 

L’associació polonesa Stowarzyszenie Elblag Europa ofereix dues places de voluntariat 

d’un any per organitzar activitats per a joves.  

8 de setembre 

de 2013 

Servei de voluntariat europeu a Polònia 

La biblioteca municipal de Gydnia ofereix dues places de voluntariat d’un any. Es 

requereix tenir un nivell bàsic d’anglès. 

9 de setembre 

de 2013 

Servei de voluntariat europeu a Grècia 

L’associació grega NGO CIVISplus ofereix dues places de voluntariat de 12 mesos a 

Atenes per treballar amb nens. 

12 de setembre 

de 2013 

Servei de voluntariat europeu a Àustria 

L’associació austríaca Arche Tirol ofereix un voluntariat d’un any per treballar amb 

discapacitats. Es valoraran coneixements bàsics d’alemany.  

12 de setembre 

de 2013 

Servei de voluntariat europeu a Eslovènia 

L’associació eslovena Zavod O ofereix dues places de voluntariat d’un any per treballar 

en un centre juvenil. Es valoraran coneixements d’anglès.  

15 de setembre 

de 2013 

Servei de voluntariat europeu a Eslovàquia 

L’associació eslovaca VIAC Institute for youth support and development ofereix un 

voluntariat d’un any per treballar en un centre juvenil catòlic.   

15 de setembre 

de 2013 

Servei de voluntariat europeu a Turquia 

L’associació turca Gaziantep Training and Youth Association ofereix un voluntariat de dos 

mesos per treballar amb nens discapacitats i desfavorits.  

15 de setembre 

de 2013 

http://www.youthnetworks.eu/ShowVacancy.aspx?Vacancy=vacancy-for-evs-volunteer-at-caritas-sofia-bulgaria
http://www.youthnetworks.eu/ShowVacancy.aspx?Vacancy=evs-volunteer-31172
http://www.youthnetworks.eu/ShowVacancy.aspx?Vacancy=2-evs-vacancies-in-poland--programme-countries
http://www.youthnetworks.eu/ShowVacancy.aspx?Vacancy=city-public-library-in-gdynia-30340
http://www.youthnetworks.eu/ShowVacancy.aspx?Vacancy=we-r-game-ii
http://www.youthnetworks.eu/ShowPerson.aspx?Person=ngo-civisplus-in-greece
http://www.youthnetworks.eu/ShowVacancy.aspx?Vacancy=evs--arche-2012-work-with-disabled-persons
http://www.youthnetworks.eu/ShowVacancy.aspx?Vacancy=evs-in-skofja-loka-slovenia
http://www.youthnetworks.eu/ShowVacancy.aspx?Vacancy=evs-in-slovakia-in-catholic-center
http://www.youthnetworks.eu/ShowVacancy.aspx?Vacancy=volunteers-touching-lives
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Servei de voluntariat europeu a Itàlia 

L’associació italiana Misericordia di Firenze ofereix sis places de voluntariat d’un any per 

treballar amb discapacitats i persones grans, així com per fer difusió dels programes de 

mobilitat. 

15 de setembre 

de 2013 

Servei de voluntariat europeu a Alemanya 

L’associació alemana Erlacher Höhe ofereix un voluntariat d’un any per treballar en un 

centre per a gent amb dificultats socials. És una oferta per a voluntaris amb menys 

oportunitats, no per a llicenciats. 

15 de setembre 

de 2013 

Servei de voluntariat europeu a la República Txeca 

El centre per a joves de Ivančice ofereix 2 places de voluntariat de 5 i 6 mesos per 

organitzar i realitzar activitats de lliure amb nens, joves i adults.  

15 de setembre 

de 2013 

Servei de voluntariat europeu a la República Txeca 

L’associació txeca Obcanske sdruzeni AVE ofereix un voluntariat d’un any per treballar 

amb nens. 

1 d’octubre de 

2013 

ALTRES VOLUNTARIATS  

Voluntariats a Islàndia 

Descobreix les oportunitats de voluntariat en diverses organitzacions d’Islàndia que 

requereixen de l’ajuda de voluntaris internacionals per a dur a terme les seves activitats. 

Es demanen voluntaris per a organitzacions internacionals com Creu Roja o UNICEF 

Islàndia, així com d’altres entitats d’àmbit local que treballen en sectors social o 

mediambientals.  

No especificat 

OFERTES DE FEINA  

Oferta de feina de psiquiatre, Dinamarca 

Mental Health Services ofereix una plaça de psiquiatre a Kolding i Vejle. Es requereix una 
titulació en aquest sector. L’empresa ajudarà a trobar allotjament. A més, ofereixen 
classes gratuïtes de danès.  

8 de setembre 

de 2013 

Oferta de feina per a cuidadors, Regne Unit 

L’empresa ERA Care ofereix 7 places de cuidadors per treballar en una residència per a 

joves d’entre 11 i 18 anys amb dificultats emocionals i conductuals. Es requereix un nivell 

B2 d’anglès i l’ESO. Es valorarà experiència en cuidar nens.  

29 de setembre 

de 2013 

Oferta de feina de mecànic de cotxes, França 

Un taller de cotxes a Cliousclat ofereix una plaça de mecànic. Has de tenir un nivell bàsic 

de francès i un any d’experiència laboral. 

30 de setembre 

de 2013 

http://www.youthnetworks.eu/ShowVacancy.aspx?Vacancy=mosaici-project
http://www.youthnetworks.eu/ShowVacancy.aspx?Vacancy=supporting-people-with-social-difficulties-of-all-age-groups-on-a-local-and-international-scale
http://www.youthnetworks.eu/ShowVacancy.aspx?Vacancy=evs-in-czech-republic-31297
http://www.youthnetworks.eu/ShowVacancy.aspx?Vacancy=evs-in-a-freetime-center-for-children-and-youth-in-czech-republic
https://europa.eu/youth/article/volunteering-iceland_en
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferDina17jul_Especialista_Psq.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferUk13agos_Era_Care_29sep.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferFran6Agos_Mecanico_Autom.pdf
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Ofertes de feina a Greenpace, Itàlia 

Greenpace ha publicat diverses ofertes de feina i pràctiques a Itàlia. Els requisits varien 
segons l’oferta. 

Setembre de 
2013  

(dates concretes 

segons oferta) 

Ofertes de feina a l’hivern, Àustria 

A la regió de Vorarlberg (Àustria) es recluten treballadors en el sector de l’hostaleria per la 
temporada d’hivern. Es requereix un any d’experiència laboral i un nivell intermedi 
d’alemany. Es faran entrevistes personals a Palma de Mallorca.  

17 de octubre 

de 2013 

Ofertes de feina per a infermers, Àustria 

Es recluten 20 infermers amb un títol de diplomat universitari d’infermeria o títol 
universitari oficial de graduat en infermeria per treballar en hospitals i residències de 
persones grans o malaltes. Es requereix almenys un nivell A2 d’alemany. 

No especificat 

Oferta de feina en assistència tècnica, Alemanya 

L’empresa CORA-IT GmbH recluta a Berlín un informàtic per l’assistència tècnica en 

espanyol, italià i anglès. Cal tenir formació professional en aquest sector, un nivell molt alt 

d’espanyol i d’italià, un nivell intermedi d’anglès, i un any d’experiència en assessorament 

al client. Es valoraran coneixements d’alemany. 

No especificat 

Ofertes de feina, Alemanya 

L’empresa sevillana Alkatia Services selecciona residents espanyols per treballar a 

Alemanya. Es recluten infermeres, pintors, electricistes i lampistes. Es requereixen dos 

anys d’experiència i un nivell elevat de conversa en alemany.  

No especificat 

Oferta de feina per a conductors de camió, Alemanya 

L’empresa Bockelman Holz GmbH necessita entre 3 i 5 conductors de camió 
castellanoparlants. S’ha de tenir un carnet C i E i experiència en la conducció de camions. 
Es valoren coneixements d’alemany i d’anglès i experiència en transports forestals. 

No especificat 

INFORMACIÓ D’INTERÈS 

Que no t’enganyin en la cerca de feina! 

La pàgina de la Generalitat Jove.cat publica un article amb consells sobre les potencials ofertes de feina 

fraudulentes més consells tan per treballar aquí com a l'estranger. 

II Concurs de Disseny Gràfic Eurodesk 

El Injuve ha llançat la segona edició del seu concurs de disseny gràfic. Joves entre 18 i 30 anys poden 

presentar fins a dos dissenys relacionats amb la joventut i Europa per al nou Portal Europeu de la Joventut. 

El guanyador rebrà un iPad. La convocatòria finalitza l’1 d’octubre. 

Concurs "Big Project" de Oxford 

Tens entre 16 i 25 anys i vols realitzar un projecte? Pots participar en el concurs “Big Project” de Oxford. Si 

guanyes, Oxford et donarà 30.000€. Pots presentar el teu projecte fins al 30 de setembre.  

http://www.greenpeace.org/italy/it/Cosa-puoi-fare-tu/lavoro/
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAus5agos_Selec_Host_Vorarlberg.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAus5agos_Enfermeros.pdf
http://jobboerse.arbeitsagentur.de/vamJB/stellenangeboteFinden.html?execution=e1s1&_eventId_detailView&benc=eFRKZQjMX4VNWlEPvFITT7IseTG%2FVD7tpfWFqcXas5slfrh2okhIog%3D%3D&benc=csZs9%2FoE1AY6H0ksgVA%2FcnTU%2BMNQqKnbHcJTZolw6qMvCFzU7FfyIq5hMyOToulsKwoMTEh7eLI%3D&benc=zjWD5NpjSlSUtJcc1%2BIa2lDhoIoLEjdu9mlsrsvmeC%2FioZLSIqS0wGYL%2B5B%2Bt%2FL8wSZkz4wMiF0P%2B%2By3br14EE%2BWqO4shdkGsshgzBkHTe4JAsvb85kikuXfOjv3C68X&benc=jeakR%2FTTYw%2Fgd3g6twUe96kOpRNCLyxdeFz7FJ6N75IaZjgZs1MPeQ%3D%3D
http://www.alkatia.com/trabajo-alemania/
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAl5agos_Conduct_Camion.pdf
http://www20.gencat.cat/portal/site/JoveCat/menuitem.112de917c18fccd274d7ed42b0c0e1a0/?vgnextoid=1e9fd626324d8210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=1e9fd626324d8210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=36a8dc2c312df310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD
http://www.injuve.es/europa/noticia/ii-concurso-de-diseno-grafico-eurodesk
http://www.oxfordbigproject.com/es
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Intercanvi sobre xarxes socials, Turquia 

L’associació Libertas internacional ofereix un intercanvi del 5 al 13 d’octubre a Bursa. L’objectiu és 

reflexionar sobre els problemes derivats de l’ús de les xarxes socials. Una part de les despeses és 

subvencionada i tens fins al 30 de setembre per fer la teva inscripció.  

Intercanvi de fotografia, Suècia 

El projecte “Every Picture tells a Story” tindrà lloc a Lund, Suècia del 6 al 17 d’octubre amb la participació de 

25 joves de 5 països europeus. El projecte se centra en l’intercanvi cultural entre joves amb menys 

oportunitats, principalment aturats aficionats a la fotografia. Una part de l’estada està subvencionada i tens 

fins al 30 de setembre per fer la teva inscripció. 

OPORTUNITATS DE MOBILITAT 
INTERNACIONAL 

BEQUES DE PRÀCTIQUES REMUNERADES  
Termini 

Programa de residències per a artistes, Singapur 

El programa The Art Incubator 2013 ofereix a artistes i escriptors l’oportunitat de treballar 
a Singapur i a altres països del sudest d’Àsia. Les residències duren entre 3 i 8 
setmanes. Es requereix una experiència professional mínima de 2 anys. 
  

No especificat 

BEQUES D’ESTUDIS 
Termini 

Beques d'investigació, Japó 

La fundació de l’empresa Canon ofereix 15 beques per ampliar els teus estudis i 
investigar al Japó. És un programa per a totes les disciplines acadèmiques. Es requereix 
tenir estudis de màster o de doctorat. La duració mínima és de 3 mesos i no pot excedir 
un any. 
 

15 de setembre 

de 2013 

Beques per estudiar el màster “Banca y Mercados financieros”, Mèxic 

La UCEIF ofereix una beca per cursar el màster internacional “Banca y mercados 

financieros” a la Universitat d’Anáhuac (Mèxic). Es requereix una titulació universitària 

oficial, una nota mitjana de 9 o superior i cartes de recomanació de dos professors 

universitaris. 

15 de setembre 

de 2013 

Beques residencials en humanitats en el Centre Nacional d’Humanitat d’EUA  

El Centre Nacional d'Humanitats ofereix 40 beques residencials d'estudis avançats en 
humanitats de setembre de 2014 a maig de 2015. Els sol·licitants han de tenir doctorat o 
credencials acadèmiques equivalents amb registre de publicació. Els candidats 
aplicables són joves de qualsevol lloc del món. Cal tenir un nivell d’anglès molt elevat. 

1 d’octubre de 

2013 

http://www.youthnetworks.eu/ShowEvent.aspx?Event=only-for-spanish-participants-encuentro-internacional-de-jovenes-social-media-truth-and-lies-en-bursa-turquia-del-5-al-13-de-octubre-2013
http://www.youthnetworks.eu/ShowEvent.aspx?Event=only-for-spanish-participants-encuentro-de-jovenes-every-picture-tells-a-story-en-eslovlund-suecia-del-6-al-17-de-octubre-2013
http://www.fabricacultural.com/museos-arte-y-patrimonio-historico/item/16906-the-art-incubator-2013-programa-de-residencias-para-artistas-y-comisarios-en-singapur
http://www.mastermas.com/Noticias/html/N12470_F17072013.html
http://www.fundacion-uceif.org/images/uceif/bases/becas/becas.pdf
http://nationalhumanitiescenter.org/fellowships/fellshipapinfo.htm
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Beques d’estudis per la Universidad Abierta Interamericana, Argentina 

La Confederació Mundial d’Educació Privada (COMEP), organització reconeguda per la 

UNESCO, ofereix 50 beques destinades a alumnes internacionals per estudiar carreres 

de grau, postgrau o cursos d’extensió a la Universidad Abierta Interamericana. 

31 d’octubre de 

2013 

VOLUNTARIATS 

Voluntariats a Índia 

L’associació Smilengo ofereix diverses oportunitats per fer un voluntariat a la Índia. La 

duració i el cost varien segons l’oferta.  

30 de setembre 

de 2013 

OFERTES DE FEINA 
 

Treballar de professor assistent de castellà, Estats Units 

La Universitat de Santa Barbara de Califòrnia ofereix una plaça de professor assistent de 

castellà. Entre altres requisits s’ha de ser nadiu i tenir un nivell alt d’anglès. 

15 de 

novembre de 

2013 

AQUEST MÉS… AUSTRÀLIA 
 

Oferta de feina de cuiner, Oracle 

El restaurant The Cuban recluta un cuiner amb experiència de almenys 3 anys en cuina 

espanyola. 

No especificat 

Oferta de feina de professor, Melbourne 

St Monica's College ofereix una plaça de professor per ensenyar espanyol, italià i 

humanitats a nens d’entre 7 i 10 anys. 

No especificat 

Oferta de feina de radiòleg, Queensland 

Un hospital a prop de Brisbane recluta un radiòleg per fer mamografies, ecografies i 
radiografies, així com d’altres tasques hospitalàries. 

No especificat 

Oferta de feina de venedor d’accions, Melbourne 

Una empresa de corredors de borsa recluta un venedor d’accions per les seves oficines 
a Melbourne i Singapur. Has de tenir un mínim de dos anys d’experiència professional i 
un màster en finances, economia o enginyeria.    

No especificat 

INFORMACIÓ D’INTERÈS 

A continuació et facilitem els principals buscadors de feina per Austràlia 

www.seek.com.au 
www.careerone.com.au 
www.jobs.com.au 
www.careerjet.com.au 

 

http://www.uai.edu.ar/bienestar-universitario/bu-be_balumnos-12.asp
http://www.youthnetworks.eu/ShowVacancy.aspx?Vacancy=medium-term-and-long-term-volunteering-opportunities-india
https://recruit.ap.ucsb.edu/apply/JPF00223
http://www.seek.com.au/job/25009381
http://mycareer.com.au/jobs/epping-3076-vic/education-training/secondary/8933649-lote-and-humanities-teacher.aspx?RefineUrl=%2fsearch%2f%3fs%3d777%26sq%3dspanish
http://www.imrmedical.com/specialty-jobs/consultant-specialist-radiologist-queensland-australia/69392
http://jobs.efinancialcareers.com/job-4000000001245067.htm
http://www.seek.com.au/
http://www.careerone.com.au/
http://www.jobs.com.au/
http://www.careerjet.com.au/
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www.mycareer.com.au 
www.jobisjob.com.au 
 
Borses de feina on es necessiten diverses llengües 
www.toplanguagejobs.com   
www.lingua-jobs.com  

Concurs IASTE vídeos d’estudiants  

Es conviden els estudiants de tot el món a fer un vídeo de màxim 5 minuts que expliqui la 
importància dels períodes de pràctiques a l’estranger, el valor de les xarxes internacionals 
o per què el seu país és un bon lloc per fer un aprenentatge tècnic. Els vídeos han de ser 
en anglès o bé subtitulats a l’anglès. Els tres vídeos seleccionats rebran un premi en 
efectiu. 

31 d’octubre 
de 2013 

Beques de creació de guió Chicuelo-Cuba  

L’associació Hermanos Saíz, amb l’objectiu de promoure la creació de guions audiovisuals 
de ficció promou les beques de creació Chicuelo. Podran participar-hi joves de menys de 
35 anys. Els interessats hauran de sol·licitar la beca presentant un projecte de guió 
original, acompanyat de les dades de l’autor i síntesi curricular. Es concediran 3 beques 
que inclouen el tràmit de visat i el pagament de 600 pesos cubans durant 6 mesos. Acabat 
el temps de l’estada l’autor haurà de presentar el guió acabat. 

31 d’octubre 

de 2013 

XERRADES I TALLERS 
Cal fer inscripció prèvia 

 

TEMA DIA I HORA LLOC I INSCRIPCIÓ 

 

PRACTICAR I APRENDRE IDIOMES GRATIS  
A càrrec de l’equip d’informació del CIAJ 
 
D'aquest any no passa que aprenguis francès, 
anglès, alemany... Et descobrim les possibilitats que 
hi ha a Barcelona per estudiar o practicar idiomes: 
aprendre per lliure, en grups de conversa o 
d'intercanvi d'idiomes... 
 

 

Dijous 19 de setembre 
 
Hora: 18:30 h 
 
 

 

CIAJ  

C. Sant Oleguer, 6-8 
ciaj@bcn.cat / 934 422 
939 

 

Més informació 

aquí 

 
BEQUES DE PRÀCTIQUES LABORALS A 
L'ESTRANGER  
A càrrec de l’assessoria de mobilitat internacional 
 
Informa't sobre els programes de mobilitat 
internacional que permeten fer pràctiques, adreçats a 
estudiants i nou titulats de nivell universitari o de 
formació professional. 
 

 

Dilluns 30 de setembre 
 
Hora: 18 h 
 

 

CIAJ  

C. Sant Oleguer, 6-8 
ciaj@bcn.cat / 934 422 
939 

Més informació 

aquí 

 
 
 

http://www.mycareer.com.au/
http://www.jobisjob.com.au/
http://www.toplanguagejobs.com/
http://www.lingua-jobs.com/
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/concurso-iaeste-de-videos-de-estudiantes
http://www.fabricacultural.com/cursos-inicio/item/16572-becas-de-creacion-chicuelo-cuba
mailto:ciaj@bcn.cat
http://ciajbcn.cat/main.asp?opc=3&codi=1000455&idi=cat&mes=9&anni=2013
mailto:ciaj@bcn.cat
http://ciajbcn.cat/main.asp?opc=3&codi=1000457&idi=cat&mes=9&anni=2013


MOBILITAT INTERNACIONAL 
Butlletí quinzenal Núm.: 44: Setembre de 2013. 
 

  

 

ASSESSORIES PERSONALITZADES 
Es poden demanar assessories personalitzades de mobilitat internacional amb cita prèvia: 

ASSESSORAMENT MOBILITAT INTERNACIONAL BARCELONA 

Dilluns 10.30 a 13.30 h 

Punt d’Informació Juvenil Sants-Montjuïc 

Casa del Mig-Parc de l’Espanya Industrial 

C.Muntades, 5 

Tel. 932 914 254 / elpunt@bcn.cat  

Dijous 10.30 a 13.30 h 

Punt d’Informació Juvenil de Gràcia 

Espai Jove La Fontana 

C. Gran de Gràcia, 190-192 

Tel. 933 681 005 / info@elpuntdegracia.org 

Dilluns 17 a 20 h 

Punt 7- Punt d’Informació Juvenil d’Horta- 
Guinardó 
C.Horta, 71 
Tel. 934 202 595 / punt7@punt7.org 

Dimarts 17 a 20 h 

Punt d’Informació Juvenil Garcilaso-Sant Andreu 

Espai Jove Garcilaso 

C. Garcilaso, 103  

Tel. 932 562 959 / pijgarcilaso@bcn.cat   

Dimarts 17 a 20 h 

Punt d’Informació Juvenil Sant Martí 
Antena Clot - Camp de l'Arpa del Punt d’Informació 
Juvenil Sant Martí 
EAMP - Pl. Carme Monturiol, 10 
Tel. 934 982 743 / pijsantmarti@bcn.cat 

 

Divendres 10.30 a 13.30 h 

CIAJ  
C. Sant Oleguer, 6-8 
Tel 934 422 939 / ciaj@bcn.cat  

Dimecres 17 a 20 h  

Punt d’Informació Juvenil Sarriá-Sant Gervasi  

Casal de Joves Casa Sagnier 

C.Brusi, 61 

Tel. 934 140 195 / informaciojoves@casasagnier.net 

ASSESSORAMENT MOBILITAT INTERNACIONAL BARCELONÈS 

Dilluns 16 a 20 h i dimecres 12 a 20 h 

Oficina Jove d’Emancipació 

Casa de Cargols 

C.del Llobregat, 127-141, L'Hospitalet de Llobregat 

Tel. 934 487 372 / mobilitatjove@l-h.cat  

Divendres de 17 a 20 h  

Centre Polidor 

Rambleta s/n, Sant Adrià de Besòs 

Tel. 934 627 446 / europajove@barcelones.cat  

Dilluns a dijous 17 a 20 h  

Centre Europa Jove  

Mas Fonollar 

C.Sant Jeroni, 1-3, Santa Coloma de Gramenet 

Tel. 933 850 550 / europajove@barcelones.cat  

Dilluns i dimarts 17 a 20 h  

OJE Oficina Jove d’Emancipació 

C. Àngel Guimerà 36, Esplugues de Llobregat 

Tel. 661 587 690 / jove.emancipacio@esplugues.cat 

 

Dilluns de 17 a 20 h  

CIREJ 

C. Francesc Layret, 61-71, 3ª, Badalona 

Tel. 934 832 934 / cirej@barcelonesjove.net  

 

mailto:elpunt@bcn.cat
https://correu.bcn.cat/owa/redir.aspx?C=G7Z1XOJ780u_tft_dFjwc71GoYp1BdBIBLO1fudGwhZKI9c_k3aAyWJ7RUXCfdCofuSSkqQgZyE.&URL=mailto%3ainfo%40elpuntdegracia.org
mailto:pijgarcilaso@bcn.cat
mailto:pijsantmarti@bcn.cat
mailto:ciaj@bcn.cat
mailto:informaciojoves@casasagnier.net
mailto:mobilitatjove@l-h.cat
mailto:europajove@barcelones.cat
mailto:europajove@barcelones.cat
mailto:cirej@barcelonesjove.net

