
 

 

LA REGIDORIA D’ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT PRESENTA LA CAMPANYA 

“UN MÓN D’OPORTUNITATS: ESTUDIAR, TREBALLAR I FER VOLUNTARIAT  

A L’ESTRANGER” 
 

 

 

 

» Del 5 de novembre al 4 de desembre, la campanya inclou 13 tallers de mobilitat 

internacional per a joves que tenen previst fer una estada a l’estranger. 

 

» A càrrec d’experts en mobilitat, la iniciativa compta amb la col·laboració d’ambaixades, 

consolats, delegacions i entitats representatives d’Alemanya, Brasil, Regne Unit, França, 

Canadà, Quebec, Japó, Xile, Argentina, Austràlia, Estats Units, Dinamarca, Finlàndia, 

Noruega i Suècia. 

 

» Les activitats, d’entrada gratuïta, tindran lloc als Punts d’Informació Juvenil (PIJ) de 

Barcelona. Per assistir-hi cal inscriure’s prèviament contactant amb el PIJ corresponent. A 

més a més, es retransmetran en directe via streaming a www.bcn.cat/joventut. 
 

 

El 5 de novembre, s’inaugura la campanya “Un món d’oportunitats”, una iniciativa impulsada per 

l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant la Regidoria d’Adolescència i Joventut i el seu servei d’Assessoria en 

Mobilitat internacional. 

 

Amb el lema “De BCN al món!”, la campanya inclou 13 tallers informatius en que s’abordaran qüestions i 

recursos que permetran als joves marxar ben preparats i així evitar imprevistos o falses expectatives.  

 

Per exemple, es tractaran en profunditat els recursos disponibles per estudiar, treballar i fer voluntariat 

als diferents països (beques, borses laborals, homologació d'estudis...) i es donarà informació pràctica per 

viure-hi (visats, condicions de vida, allotjament, cursos d’idiomes...). 

 

La campanya “Món d’oportunitats!” neix desprès de quatre anys de cicles de tallers a càrrec de 

l'Assessoria de Mobilitat internacional. En les primeres edicions, s’hi informava sobre les opcions per fer 

estades a diferents països europeus. En el darrer any, i degut a la demanda per part dels joves, s’ha passat a 

informar sobre alternatives per marxar a destinacions arreu del món. 

 
SERVEI D’ASSESSORAMENT EN MOBILITAT INTERNACIONAL PER A JOVES 

L'Assessoria de Mobilitat internacional és un servei de la Regidoria d’Adolescència i Joventut on els i les 

joves poden consultar, amb cita prèvia i de manera personalitzada, les alternatives que tenen per marxar a 

un país estranger a estudiar, treballar, aprendre idiomes, fer pràctiques o participar en iniciatives solidàries. 

Per sol·licitar una assessoria en mobilitat cal  contactar amb els Punts d’Informació Juvenil de Barcelona. 

Des del servei de l’Assessoria s’organitzen tallers durant tot l’any i s’elabora un butlletí mensual que recull 

novetats sobre convocatòries de beques a l’estudi, ofertes de feina, pràctiques i voluntariats, esdeveniments 

o concursos vinculats a la mobilitat juvenil... 

 



 

 

INAUGURACIÓ DE LA CAMPANYA: ALEMANYA 

»     Dimarts 5 de novembre, a les 18 h 
»     Al CIAJ – Centre d’Informació i Assessorament per a Joves  
       (c. Sant Oleguer, 6-8. Tel. 934 422 939. A/e: ciaj@bcn.cat) 
 

 
Raimond Blasi, Regidor d'Adolescència i Joventut, donarà la benvinguda als i les assistents de la 

sessió inaugural, els presentarà la campanya i donarà pas a una breu intervenció d’Antoni Reig, 
Director General de Joventut de la Generalitat de Catalunya. 

 

Tot seguit, tindrà lloc la sessió informativa a càrrec de Marc Borneis (director acadèmic del Goethe 
Institut Barcelona), l’Agència de Treball Alemanya (ZAV), l’Associació de la Formació de la Indústria de 
Baviera (Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft - BBW), i DAAD España - Servei d’Intercanvi 
Acadèmic Alemany. 

 

Per una banda, s’explicarà com trobar feina a Alemanya: els sectors i àrees emergents o amb més 
ocupació per a joves, la cerca d’ofertes, les possibles sortides laborals segons el coneixement de 
l'idioma i els estudis cursats, els recursos per preparar l’entrevista de feina i el currículum en 
alemany...  

 

Per altra banda, s’informarà sobre com estudiar al país germànic: el sistema educatiu alemany, la 
Formació dual i les beques a l’estudi facilitades pel govern alemany. 

 

 

» BRASIL - Dimecres 6 de novembre, a les 18 h 

 

A càrrec de Gilberto Trigueiro (representant del sector comercial del Consolat de Brasil a 

Barcelona) i de Gabriela Adario (membre de la consultoria People and Results). 

 

On? Al PIJ Ciutat Vella (c. Sant Pere més Baix, 55. Tel. 933 196 347. A/e: pijciutatvella@bcn.cat) 

 

» REGNE UNIT - Dijous 7 de novembre, a les 12 h 

 

A càrrec de Carolina Jiménez Sánchez (cap del Departament d’Educació i Societat del British 

Council Espanya), de Marta Garriga (de la Xarxa EURES-Barcelona del Servei d’Ocupació de 

Catalunya), i de l’Assessoria de Mobilitat internacional de la Regidoria d’Adolescència i Joventut. 

 

On? Al PIJ Gràcia (c. Gran de Gràcia, 190-192. Tel. 933 681 005). A/e: info@elpuntdegracia.org) 

 

» FRANÇA - Dilluns 11 de novembre, a les 18 h 

 

A càrrec de Fabienne Bes (antiga responsable de la Cambra de Comerç de França de Barcelona) i 

de l’Assessoria de Mobilitat internacional de la Regidoria d’Adolescència i Joventut. 

 

On? A l’Espai Jove Boca Nord (c. Agudells, 37-45). Organitzat pel Punt 7 - PIJ Horta-Guinardó 

(Tel. 934 202 595. A/e: punt7@punt7.org) 

 



» CANADÀ - Dimecres 13 de novembre. Dues sessions: a les 17 h, i a les 18:30 h 

 

A càrrec d’Ana Berbés Blázquez (tècnica del Departament d’Educació de l’Ambaixada de Canadà 

a Madrid).  

 

On? Al PIJ Calàbria (c. Calàbria, 147. Tel. 934 838 384. A/e: infojuvenil.bsf@gencat.cat) 

 

» QUEBEC - Dijous 14 de novembre, a les 18 h 

 

A càrrec d’Abdellah El Mzem (conseller d’Afers Internacionals de l’Oficina d’Immigració de 

Quebec a Paris, Delegació General del Quebec a Paris). 

 

On? Al CIAJ – Centre d’Informació i Assessorament per a Joves (c. Sant Oleguer, 6-8. Tel. 934 422 

939. A/e: ciaj@bcn.cat). Inscripcions a www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/es/index.php 

 

» JAPÓ - Dimarts 19 de novembre, a les 18 h 

 

A càrrec de Natalia Mazarredo (assistent del Departament de Cultura del Consolat General de 

Japó a Barcelona). 

 

On? Al PIJ Sarrià-Sant Gervasi (c. Brusi, 61. Tel. 934 140 195. A/e: 

informaciojoves@casasagnier.net) 

 

» XILE - Dimecres 20 de novembre, a les 18 h 

 

A càrrec de Mauricio Gutiérrez Ghio (cònsol adjunt de Xile a Barcelona) i de l’Assessoria de 

Mobilitat internacional de la Regidoria d’Adolescència i Joventut. 

 

On? Al Centre Cívic Sortidor (Pl. Sortidor, 12). Organitzat per El Punt - PIJ Sants- Montjuïc (Tel. 

932 914 254. A/e: elpunt@bcn.cat) 

 

» ARGENTINA - Dilluns 25 de novembre, a les 18 h 

 

A càrrec d’Aldo Javier López (cònsol adjunt d’Argentina a Barcelona) i de l’Assessoria de 

Mobilitat internacional de la Regidoria d’Adolescència i Joventut. 

 

On? Al PIJ Les Corts (c. Dolors Masferrer i Bosh, 33-35  Tel. 932 916 486. A/e: 

pijlescorts@bcn.cat) 

 

» AUSTRÀLIA - Dijous 28 de novembre, a les 18 h 

 

A càrrec de Marta Moreno (membre de Go Study Australia) i de Jaime Martín (jove barceloní 

que va residir un any a Austràlia). 

 

On? A l’Antena PIJ al Poblenou (Rbla. Poblenou, 49). Organitzat pel PIJ Sant Martí (Tel. 934 982 

743. A/e: pijsantmarti@bcn.cat) 

 



» ESTATS UNITS - Dimarts 3 de desembre, a les 18 h 

 

A càrrec del Consolat General dels Estats Units a Barcelona, Kara Madden (assessora acadèmica 

d’Education USA), i d’Alberto López San Miguel (director executiu de la Comissió Fulbright a 

Espanya).  

 

On? Al PIJ Garcilaso - Sant Andreu (c. Garcilaso, 103. Tel. 932 562 959. A/e: 

pijgarcilaso@bcn.cat) 

 

» PAÏSOS ESCANDINAUS - Dimecres 4 de desembre, a les 17 h 

 

A càrrec de representants del Departament de Comunicació de l’Ambaixada de Dinamarca a 

Madrid, d’Albert Ginjaume (cònsol general honorari de Finlàndia), Karin Mollö-Christensen 

(cònsol general de Noruega) i de Johan Rydberg (primer secretari d’Afers polítics i econòmics de 

l’Ambaixada de Suècia a Madrid). 

 

On? Al CIAJ – Centre d’Informació i Assessorament per a Joves (c. Sant Oleguer, 6-8. Tel. 934 422 

939. A/e: ciaj@bcn.cat) 

 

 

 
 

MÉS INFORMACIÓ A 
 

»     Portal Web d’Adolescència i Joventut:  www.bcn.cat/joventut   

»     Web de la Xarxa de Punts d’Informació Juvenil de Barcelona:  www.bcn.cat/infojove   

»     Facebook Fanàtics de BCN: www.facebook.com/FanaticsBCN  

http://www.bcn.cat/joventut
http://www.bcn.cat/infojove
http://www.facebook.com/FanaticsBCN

