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Jornada Mou-te per Europa!
La mobilitat com a oportunitat

per les persones joves

INSCRIPCIONS
(fins al 7 de març)

La mobilitat inclou diferents modalitats d’estades dins els països membres de 
la UE i en alguns casos fins i tot fora. 

La finalitat d’aquesta jornada és oferir eines als tècnics i tècniques perquè 
puguin informar àmpliament els i les joves de les oportunitats que els ofereix la 
UE per fer mobilitat. Una forma de millorar la formació i aconseguir una major 
ocupabilitat entre una franja de la ciutadania molt afectada pels alts nivells 
d’atur. 

A més, cada cop hi ha més joves que s’interessen pel Servei de Voluntariat 
Europeu (EVS), un projecte finançat pel programa Erasmus+, el qual permet 
la mobilitat de joves d’entre 18 i 30 anys per fer un voluntariat d’un any a Euro-
pa i a la resta del món. 

Per això, cal que hi hagi entitats d’enviament. En aquesta jornada, volem 
aprofitar per animar les administracions locals, comarcals i entitats del territori 
a oferir aquest servei a les persones joves.

També hi haurà la possibilitat de conèixer de primera mà com es treballa en 
alguns llocs a l’hora de plantejar un Servei de Voluntariat Europeu o orientar 
els joves en la seva mobilitat i recerca de feina.

Jornada Mou-te per Europa!

9/03
de 10h a 14h

WEB: www.tarragonajove.org
BLOG: http://blocs.tarragona.cat/europedirect/

10:00h Benvinguda i presentació a càrrec de Núria Boronat, coordinadora 
de l’Oficina Jove del Tarragonès i Marta Domènech, responsable del centre 
d’informació Europe Direct Tarragona
 
10:15h “El Servei de Voluntariat Europeu, una eina de mobilitat i formació 
per a les persones joves i entitats” a càrrec de Ramon Closas i Mestre, tècnic 
de l’Àrea Internacional de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de 
Catalunya 

11:15h Pausa-cafè
 
11:45h “El cas de Lleida: la mobilitat de les persones joves, una prioritat” 
amb Nacho Compans, tècnic d’Europe Direct Lleida i Elena Aranda, tècnica de 
Joventut de l’Ajuntament de Lleida

12:45h “Eurodesk, una xarxa d’informació exclusiva per a joves”, a càrrec 
d’Alfred Blasi, president de l’Associació de Programes Educatius Open Europe

13:45h Tancament de la jornada a càrrec del conseller d’Educació, Ocupació 
i Desenvolupament Econòmic de l’Ajuntament de Tarragona, Francesc Roca i 
Ivana Martínez, consellera de Sostenibilitat, Medi Ambient, Neteja, Joventut i 
Cooperació de l’Ajuntament de Tarragona

La mobilitat com a oportunitat
per les persones joves

DIA: 9 de març
HORA: de 10h a 14h

LLOC: Espai Jove Kesse, carrer Sant Antoni M.Claret, 12-14


