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OPORTUN ITATS D E MOBILIT AT
EUROPEA
TEMA

TERMINI

BEQUES DE PRÀCTIQUES
Pràctiques al Centre Europeu de Llengües Modernes (ECML)
Beca per a joves europeus plurilingües amb coneixements de francès, alemany o anglès
per treballar en un dels quatre àmbits: gestió de la pàgina web, organització i planificació,
documentació o finances, a més a més de participar en els diferents esdeveniments del
centre.

31 de març de
2013

+ info: http://traineeship.ecml.at
Pràctiques al Comitè de les Regions
Cada any el Comitè de les Regions ofereix beques per a joves ciutadans d’Europa o
altres parts del món per tal que puguin treballar i conèixer una institució de la Unió
Europea. Hi ha dos tipus de pràctiques disponibles: a llarg termini i que són remunerades
(“stages”) o estades de curt termini sense remunerar i que formen part d’un període
d’estudis (“séjours d’étude”).

31 de març de
2013

+ info: www.cor.europa.eu/en/about/traineeships/Pages/cor-traineeship.aspx
Pràctiques a l’Oficina per l’Harmonització del Mercat Internacional (OHIM)
L’OHIM organitza estades per a joves titulats estructurades en dos períodes de 5 mesos
cadascun. Aquestes estades tenen l’objectiu d’oferir experiència laboral en un dels
serveis de l’OHIM i comencen l’1 de setembre.

31 de març de
2013

+info: http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/OHIM/career/traineeships.en.do
Pràctiques al Consell de la Unió Europea
Pràctiques per a estudiants universitaris que han complert el primer cicle dels seus
estudis i volen fer una estada al Consell de la UE entre una de les opcions: pagat,
voluntari o dins del programa reservat per a treballadors de l’administració.

1 d’abril de
2013

+ info: www.consilium.europa.eu/contacts/traineeships-office/traineeships
Pràctiques al Comitè Econòmic i Social de la Unió Europea
El Comitè ofereix dos tipus de pràctiques depenent de la durada de l’estada: a curt termini
(3 mesos) o a llarg termini (5 mesos), en els quals l’objectiu és guanyar experiència
laboral en un dels departaments de la organització.
+ info: www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.traineeships

1 d’abril de
2013
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Beques Arquia 2013 per a la realització de pràctiques professionals en estudis
europeus d'arquitectura
La Fundación Caja de Arquitectos ofereix 20 beques Arquia per a estudiants
d'arquitectura i joves arquitectes ara per a pràctiques professionals en estudis europeus
d'arquitectura i 2 beques per a joves arquitectes interessats en urbanismes i
desenvolupament de la ciutat destinada a la realització de pràctiques professionals en la
Metròpoli.

30 d'abril de
2013

+info: http://fundacion.arquia.es/es/becas/Convocatoria/2013
Programa de pràctiques internacional de Deutsche Bahn AG a Alemanya
La Deutsche Bahn AG ofereix pràctiques a estudiants d’enginyeria elèctrica, civil, de
transport, mecànica, informàtica, d’Economia/ADE, matemàtiques, logística, dret,
psicologia, etc. S’ha de tenir un nivell intermedi d’alemany i d’anglès, un bon coneixement
de les eines de MS-Office, habilitats de comunicació i competència intercultural.

Tot l’any 2013

+info:www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAl12nov_Practicas_
DB.pdf
Programa Citius
La Universitat Autònoma de Madrid i la Universitat Autònoma de Barcelona ofereixen un
programa subvencionat que combina un pla de formació pràctica en empresa i un pla
acadèmic de formació. Entre altres requisits s’ha de tenir un títol universitari oficial, menys
de 30 anys i més de 6 mesos d’experiència professional relacionada amb la titulació
desprès d’haver acabat els estudis.

Tot l’any 2013

+info: www.citius-uam.org /

PRÀCTIQUES NO REMUNERADES
Pràctiques no remunerades al Centre nord-sud del Consell d’Europa
El Centre nord-sud del Consell d’Europa ofereix pràctiques no remunerades d’una durada
d’entre tres a sis mesos per tal de treballar al Consell i en l’àrea de cooperació i solidaritat
entre el Nord i el Sud.

15 d’abril de
2013

+ info: www.coe.int/t/dg4/nscentre/traineeship_en.asp

Pràctiques no remunerades al Consell d’Europa
El Consell d’Europa ofereix unes pràctiques no remunerades de 6 mesos a Estrasburg.
S’ha de tenir un títol universitari i un bon nivell de francès o d’anglès.
+info: www.coe.int/t/jobs/traineeship_en.asp

31 d’abril de
2013
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BEQUES D’ESTUDIS
Programa intensiu d’immersió lingüística a Espanya
El Ministeri d’Educació ofereix un programa intensiu d’immersió lingüística a Espanya. Per
poder participar-hi, s’ha d’haver nascut entre l’1 de gener de 1993 i el 31 de desembre de
1996 i estar matriculat durant el curs 2013-13 en qualsevol dels estudis següents:
batxillerat, ensenyances professionals de musica i dansa, grau mig de formació
professional grau mig d’arts plàstiques i disseny, grau mig d’ensenyament esportiu i
d’ensenyament d’idiomes de nivell mig i avançats. També es requereix haver obtingut en
el curs 2012-13 la condició de becari del ministeri.

14 de març de
2013

+info: www.mecd.gob.es/horizontales/servicios/becas-ayudas-subvenciones/paraestudiar/idiomas.html
Cursos MEC d’immersió en llengua anglesa- Universitat Internacional Menéndez
Pelayo
Els beneficiaris assistiran a un curs intensiu d’immersió lingüística en anglès, en règim
d’internat, d’una setmana, a escollir entre el 8 d’abril i el 16 de desembre a diversos llocs
d’Espanya. Entre altres requisits es demana tenir menys de 30 anys, haver sigut becari
dels ensenyaments inclòs a la convocatòria i complir els requisits econòmics.

14 de març de
2013

+info: www.mecd.gob.es/horizontales/servicios/becas-ayudas-subvenciones/paraestudiar/idiomas.html
Ajudes per participar a cursos d’immersió en anglès- professors i Mestres
Els beneficiaris assistiran a un curs intensiu d’immersió lingüística en anglès, en règim
d’internat, d’una setmana, a escollir entre l’1 de juliol i el 9 de desembre a diversos llocs
d’Espanya. Es dirigeix a titulats en màster en professorats d’ensenyaments d’ESO i
batxillerat, formació professional, ensenyament d’idiomes i mestres que compleixen els
restant de requisits establerts.

14 de març de
2013

+info: www.mecd.gob.es/horizontales/servicios/becas-ayudas-subvenciones/paraestudiar/idiomas.html
Beca de doctorat d’història de l’art, Regne Unit
El departament d’Història de l’art i cinema de la Universitat de Leicester ofereix una beca
d’investigació doctoral en qualsevol àrea d’història de l’art o cinema.

31 de març de
2013

+info: http://www2.le.ac.uk/study/research/funding/arthistory
Formacions professional dual a Alemanya
L’Agència estatal de treball alemany ofereix a partir d’aquest any un programa de
subvencions per cobrir places vacant de formació. Es subvencionarà les despeses de
viatge, cursos d’idioma i integració d’un mes així com l’allotjament i la manutenció.
Aquesta formació es farà entre l’escola i l’empresa (retribució de 300€ a 500€ + seguritat
social) i tindrà una durada de 3 anys. Per poder participar-hi s’ha de tenir entre 18 i 35

No especificat
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anys, un nivell A2/B1 d’alemany, nivell batxillerat, FP o similar. Les formacions són
disponibles per les temàtiques següents: hotel-gastronomia, sanitat, mecànica, tècnica,
agricultura, artesania, etc. Interessats d’enviar un correu electrònic amb la edat, formació i
professió desitjada a Gunhild Goineau: gunig7@gmail.com
+info: veure els documents adjuntats
Beques per a estudis de grau, postgrau o d’investigació a la República Eslovaca
El govern eslovac ofereix un programa de beques per a estudiants estrangers. Els
requisits varien segon el tipus de beca.

30 d’abril de
2013

+info: www.stipendia.sk/es/main/requisitos-del-programa/solicitantesextranjeros / lukas.marcin@saia.sk

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 despeses bàsiques i curs de llengua.

Servei de Voluntariat Europeu a Hongria
L'associació hongaresa Búzaszem Alapítvány ofereix 2 places de voluntariats per una
estada de 10 mesos. El voluntari treballarà temes d'educació no formal.

15 de març de
2013

+info:
www.youthnetworks.eu/ShowVacancy.aspx?Vacancy=evs-vacancies-hungary--god
Servei de Voluntariat Europeu a Letònia
L’associació letona Youth Open Centre JACis ofereix un voluntariat d’1 any per realitzar
activitats culturals amb infants i joves.

30 de març de
2013

+info: http://xurl.es/h3vzy
Servei de Voluntariat Europeu a Alemanya
L’associació alemanya Fairbund eV ofereix un voluntariat d’1 any per treballar temàtiques
d’informació juvenil i projectes de mobilitat.

31 de març de
2013

+info:
www.youthnetworks.eu/ShowVacancy.aspx?Vacancy=project-coordinator-30333
Servei de Voluntariat a Àustria
L’associació austríaca Jugendinfo NÖ ofereix diverses places de voluntariat amb diverses
durades i temàtiques. Treballar amb nens.
+info: www.youthnetworks.eu/ShowVacancy.aspx?Vacancy=jugendinfo-no
www.youthnetworks.eu/ShowVacancy.aspx?Vacancy=jugendinfo-no-30324

1 de maig de
2013
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www.youthnetworks.eu/ShowVacancy.aspx?Vacancy=jugendinfo-no-30325
www.youthnetworks.eu/ShowVacancy.aspx?Vacancy=jugendinfo-no-30326
www.youthnetworks.eu/ShowVacancy.aspx?Vacancy=jugendinfo-no-30327
www.youthnetworks.eu/ShowVacancy.aspx?Vacancy=jugendinfo-no-30328

OFERTES DE FEINA
"Procés de selecció Enginyeria Alemanya" - Jornada Portes Obertes 7 de marçXarxa Eures
El proper 7 de març, 20 empreses alemanyes es desplaçaran a Barcelona per a la
selecció de persones de sector enginyeria per treballar a Alemanya. Els llocs de treball a
cobrir són principalment de les especialitats d’informàtica, industrial-mecànica i
electrònica. El 7 de març de 2013 serà de portes obertes, de manera que les persones
del sector de l’enginyeria que estiguin interessades podran accedir al recinte durant tot
l’horari d’obertura per a visitar els estands de les empreses i entitats presents. Tots ells
disposaran el seu estand per a atenció directa durant tot el dia i faran presentacions
puntuals al llarg de la jornada.
Horari: 09:30 – 18:00h
Lloc: Espai Pujades 350
C/ Pujades, 350. 08019 Barcelona

7 de març de
2013

Plaça d’enginyer encarregat de processos de producció, Noruega
L’empresa Visionline Management Ltd ofereix una plaça d’enginyer encarregat de
processos de producció a Noruega. Entre altres requisits s’ha de tenir un grau en
enginyeria industrial.

31 de març de
2013

+info: http://xurl.es/pdvn4
Places d’animadors i monitors per a l’estiu
L’empresa turística TMC ofereix places d’animadors i monitors per a l’estiu a Espanya,
Grècia i Xipre. Entre altres requisits s’ha de parlar l’anglès.
No especificat
+info: http://xurl.es/e7wyk
www.tmc247.com/about-the-job.html

Places de cambrers, Alemanya
Oferta de feina per a 15 cambrers a hotels de 4 i 5 estrelles d’Alemanya. Es requereix
experiència en llocs similars de 6 mesos.

No especificat

+ info: http://xurl.es/9ty3t
Plaça d’enginyer en software
No especificat
Oferta de feina en un equip d’enginyeria en disseny i programació de tests en software i
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darreres tecnologies.
+ info: http://xurl.es/ez7jg
Plaça de Junior Application Developer/ Java For Development Site, Alemanya
L’empresa XQueue GmbH ofereix una plaça de Junior Application Developer/ Java For
Development Site a Alemanya. Entre altres requisits s’ha de tenir un bon nivell d’anglès

No especificat

+info: http://xurl.es/782v6
Places d’infermers, Bèlgica
L’empresa belga Armonea ofereix 10 places d’infermers a Bèlgica. Entre altres requisits
s’ha d’haver acabat els estudis d’infermeria i estar disposat a aprendre neerlandès.

No especificat

+info: www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferBel13feb_NURSES.pdf

Plaça de fisioterapeuta, França
L’hospital de Gisors ofereix una plaça de fisioterapeuta. S’ha de ser ciutadà de la Unió
Europea, tenir el títol de fisioterapeuta i tenir un bon nivell de francès.

No especificat

+info: http://xurl.es/255d8
Places per treballar en un centre turístic, Itàlia
L’empresa holandesa WINTOUR NL ofereix places d’organitzadors d’equips, coreògrafs,
balladors, professors de fitness, organitzadors de tornejos esportius, assistent mini-club,
DJ/tècnic de llum/So, escenògraf. Entre altres requisits, s’ha de tenir almenys 2 idiomes i
un ha de ser l’anglès.
+info:
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferHolan17ene_WINTOUR.p
df

No especificat

Recollida de maduixes, Regne Unit
La recollida de maduixes al Regne Unit es fa d’abril a octubre, el sou aproximat és de
7,30€/hora i hores extres és de 11,10€/hora. A continuació us donem recursos per cercar
feina en aquest àmbit:
www.hopslaboursolutions.com: ETT especialitzada en la contractació de temporers. Ja
es pot enviar el CV. i carta de presentació a : hops@hopsls.com
www.ev-summer-jobs.co.uk : Web dedicada al reclutament de temporers estrangers.
www.kelseyfarms.co.uk : Granja situada la província de Kent
www.haygrove.co.uk: Granja situada a Ledbury
www.emerysoftfruit.com: Granja situada a Hampshire (també tenen granges a altres
països)
www.withersfarm.co.uk:
Granja
situada
a
Ledbury.
(Contractacions
a:
hopslaboursolutions.com)
www.gs-recruitment.com: Cada temporada contracten 1700 treballadors
www.westnewtonfruit.co.uk: Granja situada a West Newton
www.boddingtonsberries.co.uk: Granja situada a Cornualles

No especificat
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www.fruitfuljobs.com: Agència-web d’ofertes de temporada a tot el Regne Unit
Ofertes de feina a Facebook, Irlanda
Facebook ofereix diverses places com a diversos departaments de Dublín.

No especificat

+info: www.facebook.com/careers/locations/dublin

Talent Scotland.com
A través de la pàgina TalentScotland.com, el govern escocès publica ofertes laborals de
diferents sectors econòmics. Aquesta és una iniciativa del govern d’Escòcia i de les
principals organitzacions empresarials d’aquest país que té com a objectiu que les
empreses escoceses tinguin accés a mà d’obra qualificada. En aquest context, recull
ofertes laborals de diferents sectors amb especial atenció als camps de l’enginyeria,
l’energia, la ciència, els serveis financers i el videojocs.

Diversos
terminis

+info: www.talentscotland.com/workers.aspx
La UE busca joves economistes, enginyers, científics i psicòlegs educatius
La Unió Europea ofereix places d'auditors, comptables, economistes, estadístiques,
tècnics en enginyeria, tècnics de laboratori en els àmbits de la biologia, química, física i la
investigació nuclear, així com especialistes en edifici i psicòlegs educatius.

Diversos
terminis al març

+info: http://europa.eu/epso/index_es.htm
Places d’Internet Fraud Investigator, Regne Unit i Irlanda
Amazon ofereix 10 places d’Internet Fraud Investigator. S’ha de tenir habilitats orals i
escrites en castellà i anglès, altes capacitats de comunicació, anàlisi, organització i
experiència amb Microsoft Office, inclòs Outlook, Word y Excel

Fins es
cobreixen les
places

+info: www.amazon.co.uk/b/ref=gw_m_b_careers?ie=UTF8&node=202594011

ALTRES
Intercanvi juvenil “Documentals i films socials per canviar el món”
L’associació Fora de Quadre organitza “Social Films and documentaries to change the
world” (Pel·lícules socials i documentals per canviar el món) que és un projecte
d’intercanvi juvenil entre 8 joves catalans, 8 joves moldaus i 8 joves italians d’edats
compreses entre 18 i 25 anys. El intercanvi tindrà lloc del 19 al 26 de març a la casa de
colònies de Sant Quirze de Besoranomés. S’està buscant participants de Catalunya que
tinguin entre 18 i 25 anys. Només s’ha de pagar 20 euros per persona per despeses no
incloses en la subvenció. Si esteu interessats pel projecte podeu contactar amb l’Anna o
el Norma: foradequadre@gmail.com

El més aviat
possible
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+info: http://xurl.es/buh8m
Residència d’artistes a França
L’associació francesa Voyons Voir - art contemporain et territoire convoca una residència
dirigida a artistes plàstics per a la producció i exposició d’obres d’art. La residència té una
duració d’entre 4 i 5 setmanes que poden ser continues o partides. Entre altres
documents l’artista ha d’enviar el seu book de treball.

15 de març de
2013

+info: http://xurl.es/20y2u

INFORMACIÓ D’INTERÈS
Make it in Germany
El Servei d'Ocupació Públic d'Alemanya ens ofereix aquest web que ens facilita informació per fer els
nostres primers passos a Alemanya i cercar-hi feina.
+info: www.make-it-in-germany.com
Guia de com aterrar a París
La Delegació del govern a França ha elaborat un document de informació anomenat “Guia de com aterrar a
París” pels estudiants que en el proper curs 2012-2013 realitzaran una estada acadèmica a França. Aquesta
guia recull, entre d’altres coses, una descripció de la capital francesa per barris, un apartat dedicat a
l’allotjament, informació sobre el sistema sanitari francès, com buscar feina, adreces web i correus d’interès,
etc.
+info: http://bit.ly/ZtTSSV

OPORTUN ITATS D E MOBILIT AT
INTER NAC IONAL
BEQUES DE PRÀCTIQUES
Beca Casa Naranja, Calama (Xile)
Convocatòria de beca per a artistes de nacionalitat espanyola o residents a Espanya, que
desenvolupin propostes en l’àmbit d’art contemporani i audiovisual. La beca cobreix
despeses d’allotjament, viatge, manutenció i assegurança. El seleccionat residirà a
Calama durant els mesos de maig i juny 2013 realitzant un projecte artístic amb vinculació
social i comunitària.
+info: http://hangar.org/es/news/beca-casa-naranja-calama-xile-2013/

17 de març de
2013.

MOBILITAT INTERNACIONAL
Butlletí mensual Núm.: 38: Març de 2013.

Beques de la “Fundació La Caixa” per Nord Amèrica
La fundació social “La Caixa” concedeix 48 beques per estudis de màster i doctorats a
universitats de Estats Units o Canadà durant el curs 2014-2015. Estan dirigides a
estudiants de darrer curs de la llicenciatura o bé llicenciats/es amb coneixement d’idiomes
que desitgin ampliar la seva formació en alguna universitat de Nord Amèrica.
.
+info: http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/americadelnorte_es.html

15 d’abril del
2013

Beques de la “Fundació La Caixa” per Àsia
La fundació social “La Caixa” concedeix 7 beques per graduats universitaris, llicenciats i
titulats superiors per cursar estudis de direcció de empreses (MBA) A China i Índia. La
beca cobreix les despeses de viatge, matrícula i curs de mandarí, donació mensual per
despeses personals, cost del visat i assegurança mèdica.

25 de juny de
2013

+info: http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/asia_es.html

OFERTES DE FEINA
Llista d’agències de reclutament per feines en creuers
Aquesta pàgina web ofereix un directori d’agències de reclutament per a feines a creuers
a més de 75 països del món.

No especificat

+info: www.cruiseshipjobsdirectory.com/recruitment%20agents%20worldwide.htm
Plaça de voluntariat assistent de coordinador de projectes a Perú
L’associació Nexos Voluntarios ofereix una plaça de voluntari per a fer d’assistent de
coordinador de projectes amb les comunitats indígenes, en extrema pobresa, de la
província de Urubamba a Perú. L’estada pot ser de 6 mesos a 1 any i l’associació paga
l’allotjament i els àpats (durant 5 dies). S’ha de ser treballador apassionat pel
desenvolupament sostenible, tenir batxillerat o llicenciat en administració, ciències
socials, tenir experiència en gestió de projectes, haver viscut en un país en via de
desenvolupament, ser conscient de la realitat i de l’història social d’Amèrica Llatina.
Interessats heu d’enviar el CV i carta de motivació a: kpaksina@nexosvoluntarios.org

20 de març de
2013

+info: www.nexosvoluntarios.org

CAMPS DE TREBALL
Camps de solidaritat “Mira-t’ho amb els ulls” de SETEM
Setem ofereix la possibilitat de participar en 22 camps de treball diferents, col·laborant
amb organitzacions a l’Àfrica, a Amèrica Llatina i Àsia durant l’estiu.
+info: www.setem.org/camps

17 d’abril del
2013
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INFORMACIÓ D’INTERÈS
GoToSiliconValley
Es tracta d’una competició nacional en la qual 200 emprenedors lluitaran per aconseguir el somni de portar
la seva idea, projecte o startup fins a Silicon Valley (Califòrnia), bressol de les empreses tecnològiques.
+info: www.injuve.es/observatorio/noticia/gotosiliconvalley
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A SSESSORIES PER SONALITZ ADES
Es poden demanar assessories personalitzades de mobilitat internacional amb cita prèvia:
ASSESSORAMENT MOBILITAT INTERNACIONAL
BARCELONA
Dilluns 10.30 a 13.30 h

Dijous 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

Punt d’Informació Juvenil de Gràcia
Espai Jove La Fontana
C.Gran de Gràcia, 190-192
Tel. 933 681 005
elpunt@lafontana.org

Dilluns 17 a 20 h

Dimarts 17 a 20 h

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

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

Divendres 10.30 a 13.30 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

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

MOBILITAT INTERNACIONAL
Butlletí mensual Núm.: 38: Març de 2013.

ASSESSORAMENT MOBILITAT INTERNACIONAL
BARCELONÈS
Dilluns 16 a 20 h i dimecres 12 a 20 h

Divendres de 17 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

Centre Polidor
Rambleta s/n, Sant Adrià de Besòs
Tel. 934 627 446 / europajove@barcelones.cat

Dilluns a dijous 17 a 20 h

Dilluns i dimarts 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

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

