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L’Ajuntament de Molins de Rei celebra el Mes de la Mobilitat Europea 

 

L’Assessoria de Mobilitat Internacional del Punt Jove de Molins de Rei continua 

donant recursos a les joves, tot i que de forma telemàtica, per preparar la  seva 

experiència a l’estranger. 

 

L’Assessoria de Mobilitat Internacional de Taller d’Art, Cultura i Creació de l’Ajuntament 

de Molins de Rei han dedicat el mes de juny a la Mobilitat Europea. Amb la intenció de 

donar a conèixer totes les opcions de mobilitat adreçades a joves fins als 30 anys i 

totalment accessibles, en ser finançades per la Comissió Europea. 

 

La professional del servei al Punt Jove de Molins de Rei ha realitzat unes càpsules 

informatives sobre els intercanvis juvenils del programa Erasmus+ i els projectes de 

voluntariat del Cos Europeu de Solidaritat per introduir a les joves del municipi en 

aquestes oportunitats al seu abast, entre moltes d’altres. 

 

Al web es proporciona informació sobre els requisits de participació, la tipologia de 

projectes i la seva duració, a més de donar eines per cercar projectes tant a les webs de 

les entitats que els gestionen com a la plataforma del Portal Europeu de la Joventut. A 

més, tenint en compte que la mobilitat s’ha vist limitada arran de l’evolució de la covid-

19, s’anima les joves a començar a confeccionar el currículum Europass i la carta de 

motivació mentre es reprenen els projectes. 

 

Aquesta càpsula informativa també resulta una bona oportunitat per donar a conèixer 

l’Assessoria de Mobilitat Internacional entre les joves de Molins de Rei. El servei, que 

s’anava realitzant quinzenalment de 16 a 20 hores a la Federació Obrera, continua actiu 

de forma telemàtica per rebre consultes sobre estudis, pràctiques, feina o voluntariat a 

l’estranger al correu electrònic puntjove@molinsderei.cat 

 

Finalment, per informar-se més detalladament de les càpsules informatives cal visitar al  

web https://www.molinsderei.cat/mobilitatinternacionaljoves/ o bé el blog del Punt 

Jove de Molins de Rei http://pijmolinsderei.blogspot.com/ 
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