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L'Ajuntament amplia les assessories de mobilitat europea a 
l'àmbit extracomunitari  
 

 

Les assessories de mobilitat s'ampliaran a països com Estats Units, Canadà, Austràlia, o 

Japó per adequar-se a la demanda dels joves i informar i oferir orientacions bàsiques a la 

gent jove de la ciutat que es planteja marxar a l'estranger El proper 13 de novembre 

tindrà lloc la primera sessió informativa a càrrec de dos tècnics de l'Ambaixada de Canadà 

en el marc de la iniciativa 'Experiència Internacional Canadà'

La regidoria d’Adolescència i Joventut amplia les fronteres de les seves sessions dirigides als i les joves de 

la ciutat que estant interessats en marxar a l’estranger per motius d’estudis, de treball o voluntariat per tal 

que puguin iniciar els seus projectes de mobilitat amb les millors garanties possibles i oferir una orientació 

adequada a les seves necessitats. Les assessories de mobilitat s’ampliaran a països com Canadà, Estats 

Units, Austràlia, Japó, Indonèsia, Malàsia, India, etc. 

 

Raimond Blasi, regidor d’Adolescència i Joventut, ha destacat que “volem oferir als i les joves de la 

nostra ciutat totes les eines disponibles al nostre abast per promocionar l’ocupació juvenil, com 

aquestes assessories de mobilitat, abans europees, ara extracomunitàries. Ampliant els països 

de referència, també ampliem les possibles experiències dels i les nostres joves. Tenir una 

joventut preparada és una garantia d’èxit per la ciutat de Barcelona” 

 

La primera assessoria internacional anirà a càrrec de tos tècnics de l’Ambaixada del Canadà en el marc de 

la iniciativa Experiència Internacional Canadà dirigida a joves d’entre 18 i 35 anys interessats en tenir una 

experiència cultural i laboral en aquest país. Aquesta iniciativa, fruit d’un acord establert entre l’Estat 

Espanyol i el Govern del Canadà, permet a aquest últim a atorgar permisos temporals de treball a 

ciutadans d’entre 18 i 35 anys que vulguin viatjar i treballar a Canadà durat un any com a part d’aquest 

programa. Aquesta iniciativa està dividida en tres categories principals: treball durant les vacances, 

pràctiques i joves professionals. Durant aquest any el projecte ha comptat amb 1.000 places, i de cara a 

l’any que ve està previst mantenir-les o ampliar-les. 

Aquesta sessió informativa tindrà lloc el proper 13 de novembre a les 18:30 hores al Centre d’Informació i 

Assessorament per a Joves (CIAJ - c/Sant Oleguer, 6-8). Totes aquelles persones que es vulguin inscriure 

en aquesta sessió ho hauran de fer abans del 9 de novembre a ciaj@bcn.cat o trucant al tel: 93 422 29 39 

 

Està previst que la resta de sessions de mobilitat internacional comencin a finals del mes de novembre. 

L’assessoria de mobilitat internacional de la Regidoria d'Adolescència i Joventut, en col·laboració amb 

Escoles Oficials d’Idiomes, es dedicarà a donar eines informatives imprescindibles per a realitzar el projecte 

de marxar a països estrangers a cercar les alternatives laborals, formatives o de voluntariat que molts 
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joves estan demanant. 

 

Les sessions estan organitzades per l’assessoria de mobilitat internacional de la Regidoria d’Adolescència i 

Joventut conjuntament amb la xarxa de Punts d’Informació, que treballen per tal d’aconseguir que el/la 

jove estigui orientat i plenament conscient de les dificultats i avantatges que suposa la mobilitat, 

bàsicament europea. 

 

La regidoria d’Adolescència i Joventut ampliarà en cinc més els Punt d’Informació Juvenil on es realitzaran 

les xerrades: PIJ de Sant Martí, PIJ de Sarrià-Sant Gervasi, PIJ d’Horta- Guinardó, PIJ Sants, PIJ Gràcia, 

PIJ Garcilaso, PIJ Les Corts i Centre d’Informació i Assessorament per a Joves (CIAJ). 
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