
 

L’Ajuntament de Barcelona orienta els i les joves que 
volen fer una estada a l’estranger 
El regidor d’Adolescència i Joventut, Raimond Blasi, presenta demà a les 18:30 hores la taula 
rodona Llums i  ombres de marxar a l'estranger,  adreçada a joves que es plantegen fer una 
estada a l’estranger 

Dijous, 30 de maig, a les 18:30 hores, el regidor d’Adolescència i Joventut, Raimond Blasi 
presenta la Taula Rodona Llums i Ombres de marxar a l’estranger  en el Centre d’Informació i 
Assessorament per a Joves (c. Sant Oleguer 6-8). Aquesta taula està adreçada a joves que es 
plantegen fer una estada a l’estranger i volen informar-se sobre què en poden esperar per 
marxar amb les màximes garanties. La taula s’organitza a demanda dels propis joves, els quals 
ja tenen una confiança en la qualitat dels diferents assessoraments dels que disposa la 
regidoria d’Adolescència i Joventut.  

Aquesta és la segona edició d’una jornada dirigida a orientar els i les joves que es plantegen 
iniciar un projecte acadèmic, de voluntariat o  laboral en un altre país per tal que tinguin 
presents tots els aspectes, tan positius com negatius de la seva estada a l’estranger  i ajudar-
los a ajustar les expectatives a les realitats amb les que es trobaran. En definitiva, el que 
pretén la taula és fer pedagocia i posar en valor la planificació de diferents aspectes per tal que 
l’experiència i el seu retorn tingui un resultat exitós.  

Durant la xerrada, experts en mobilitat debatran i reflexionaran sobre la ruta a seguir en iniciar 
una estada en un altre país. Els assistents també podran escoltar el testimoni de joves que 
viuen o han viscut fora de Catalunya per estudiar o treballar, i que coneixen en pròpia pell la 
realitat dels seus països d’acollida, tant d’Europa com de fora del continent europeu. 

 

 


