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Notícies
"El voluntariat internacional no és fer-se selfies"
Programa de Ràdio sobre ONG
Cada dissabte a les 15.00h, a Catalunya Ràdio es realitza el programa Solidaris amb Albert
Segura, on parlen de temes relacionats amb la cooperació, els drets humans, la pau i la
justícia social. El dissabte passat varen fer un programa anomenat "El voluntariat
internacional no és fer-se selfies" a L’Espai Contrabanda. En el seu últim tuit podíem
llegir:
Si voleu viatjar amb una ONG a països pobres o teniu dubtes (o crítiques) sobre
aquest tipus de viatges, us convidem a escoltar aquest programa. Estem molt
contents amb el resultat. L' @albertsegura_ ens va donar el temps necessari per
explicar moltes coses :) #TornaCanviada
Si us interessa el tema podreu escoltar el programa un altre cop a: https://goo.gl/918Wy2

També us deixem un dossier amb informació de les 14 entitats que van participar a la fira
de voluntariat internacional, organitzat per la Federació Catalana de ONGDs a la Rambla
del Raval de Barcelona el dissabte 23 de gener, en el cicle “Fes una volta i #Torna
canviada”. Aquestes entitats ofereixen programes de voluntariat internacional en
cooperació, des d’una mirada més crítica i sostenible de l’àmbit: https://goo.gl/TUvM3B
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Road Trip Project
La Comissió Europea organitza el projecte
The Road Trip Project, amb l'objectiu
d'oferir a 8 joves d'entre 18 i 30 anys
l'oportunitat de recórrer Europa a través de
quatre rutes entre la primavera i l'estiu de
2018.
Els vuit participants es dividiran en 4
parelles, recorrent cadascuna durant un
mes aproximadament una de les quatre
rutes
establertes
(Bàltica,
Danubi,
Mediterrània o Atlàntica), acompanyats per
un equip compost per un càmera i una
persona responsable de la seguretat i la
logística. Durant el viatge, els participants gravaran els seus viatges, per crear amb tot el
material una "Road movie" que es podrà visualitzar online una vegada finalitzi la
iniciativa. A més, els participants es reuniran finalment en una trobada en el qual
compartiran les seves experiències.
Més informació a: https://goo.gl/XXgNfj
Data límit: 11 de febrer

Projectes de Voluntariat
Nova oportunitat de Projecte Europeu subvencionat a
Eslovènia

Des de la UE ens han acceptat un nou projecte amb l’entitat de KRSKO amb la que ja
treballem des de fa uns anys. En aquest cas, s’ha aporvat el projecte “Volume-up” que
portarà a les persones seleccionades durant 12 mesos del 20 de maig 2018 al 19 de maig
del 2019 a fer un voluntariat amb totes les despeses pagades a Eslovènia.
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Hi ha dues places (una per un noi i una per una noia). En breus tindrem més detalls del
projecte, però si creus que pots encaixar i estàs interessat/da escriu-nos un correu a
mobilitatjove@ccmaresme.cat.

Comencen a obrir les inscripcions pels camps de treball de
l’estiu.

Els camps de treball són una experiència on els voluntaris es responsabilitzen de realitzar
una tasca de suport en l’àmbit social, mediambiental, cultural, educatiu, ... S’organitzen
grups de joves de diferents procedències per afavorir l’intercanvi cultural, l’idioma que es
fa servir sol ser l’anglès, però també es pot necessitar l’idioma del país on es fa. Duren un
parell setmanes. L’edat mínima sol ser 18 anys (16 en alguns casos) però quan es tracta
de països del Sud global normalment són 20 o 21. Els projectes ja tenen la data d’obertura
de les inscripcions i serà el proper dia 12 de febrer.
COCAT, coordinadora de camps de treball: https://goo.gl/ztsH7T
Setem, pels camps de solidaritat: https://goo.gl/itGHms

Projectes Europeus (antic EVS) amb l’SCI a Irlanda
El Servei Voluntari Internacional (l'SCI d'Irlanda) busca dos persones voluntàries per unirse a l'equip a Dublín a partir d'abril i maig:
• Responsable de comunicacions i màrqueting. De principis d'abril de 2018 - finals
d'abril de 2019 (12 mesos)
La persona voluntària treballarà amb l'equip VSI per promoure oportunitats de
voluntariat i reclutar voluntaris en projectes a Irlanda i internacionalment. El
treball suposa un enllaç amb organitzacions juvenils i universitats d'Irlanda. També
treballarà en les xarxes socials i el manteniment del lloc web i crearà nous
materials de difusió. Aquesta col·locació implica viatjar per Irlanda i Irlanda del
Nord.
• Responsable de col·locació. De principis de maig de 2018 - finals de desembre de
2018 (8 mesos)
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La persona voluntària treballarà amb l'equip de VSI per ajudar a col·locar noves
voluntaris/es en projectes a Irlanda i internacionalment, preparar-los/as abans
dels seus projectes i avaluar-los/as en el seu retorn. També donarà suport a
voluntaris i organitzacions d'acollida a Irlanda. Aquesta col·locació implica
treballar amb voluntaris irlandesos i internacionals, amb les nostres sucursals a tot
el món i amb les nostres organitzacions associades a Irlanda.
Més informació a: https://goo.gl/F5rLqj

Intercanvis Juvenils i Formacions Internacionals
Els intercanvis juvenils són estades de curta durada, majoritàriament per a joves de 18 a
25 anys (alguns a partir de 13 i fins a 30 anys) a un país participant del programa Joventut
en Acció.
Les formacions internacionals s’adrecen a joves i professionals que treballin en l'àmbit de
la Joventut, i són finançades pel programa Joventut en Acció. El viatge sol estar
parcialment subvencionat, i l’estada està coberta. Els criteris de participació poden variar
en funció del projecte i l’entitat coordinadora, demanant quota de participació i/o de soci
de l’entitat.

Intercanvi juvenil internacional a Catalunya
En aquest cas, es tracta d'una experiència internacional viscuda des de Catalunya, que
farà de país d'acollida per el projecte: Start the Cha(i)nge
Aquest vol empoderar a les persones joves per prendre iniciativa i per ser part activa del
canvi a nivell personal, local i social. Aquest intercanvi pretén millorar l'autoestima i
diferents competències a través de l'educació no reglada i l'aprenentatge intercultural.
L'objectiu principal de l'intercanvi és adonar-se de la importància del rol individual per
crear un canvi global. Amb aquest intercanvi es pretén que els participants s'ajudin per
mostrar el seu potencial creatiu, d'expressió, comunicació i aprenentatge.
L'intercanvi estarà format per 20 participants de: Lituània, Romania, Turquia i Catalunya.
Més informació a: https://goo.gl/QGbuUu
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Beques
Ajudes Fundació ONCE per estudiar anglès en la Unió
Europea
Des de la Fundació ONCE s'ha engegat un programa d'ajudes de mobilitat internacional
per a estudiar anglès en algun país de la Unió Europea. L'objectiu del programa és millorar
les competències lingüístiques en anglès dels joves amb discapacitat i, amb això, millorar
la seva ocupabilitat en feines tècniques i qualificades, en les quals preval el coneixement
d'anglès. Les ajudes cobreixen la formació en anglès per mitjà de cursos amb una càrrega
lectiva de com a mínim 80 hores mensuals. Les quanties són de 4.000 o 6.000 euros, en
funció dels mesos.
Més informació a: https://goo.gl/vvnVGb
Data límit: 31 de maig del 2018

Beca d’Estudis Japonesos per estudiar un any al Japó
El Ministeri d'Educació, Cultura, Esports, Ciència i Tecnologia (MEXT) del Govern de Japó
ofereix beques a estudiants estrangers per estudiar per un període d'un any en
determinades universitats japoneses amb la finalitat d'aprofundir els seus coneixements
d'idioma japonès, de temes sobre Japó i de cultura japonesa.
Els requisits són: tenir la nacionalitat de països que tinguin relacions diplomàtiques amb
Japó, haver nascut entre el 2 d'abril de 1988 i l'1 d'abril de 2000, ser estudiants en
universitats estrangeres (no japoneses) al moment de la seva arribada i de la seva sortida
de Japó, ser estudiants de Llengua i Cultura Japoneses, haver cursat Estudis Japonesos en
una universitat per un període total d'un any o més fins a l'1 abril de 2018, tenir
coneixements de llengua japonesa suficients per seguir un curs en una universitat
japonesa a Japó, presentar un certificat de salut en el qual consti que el sol·licitant no
presenta cap impediment físic o mental per realitzar estudis a Japó, tramitar un visat de
“Estudiant” abans de l'entrada a Japó.
Més informació a: https://goo.gl/Cp1gxj
Data límit: 28 de febrer del 2018

Beques per a cursos de danès a Dinamarca
El Ministeri Educació Superior i Ciència de Dinamarca convoca 206 beques per realitzar a
l'estiu cursos de danès a Dinamarca, a les quals podran optar estudiants matriculats en
llicenciatura, mestratge o doctorat.
La durada dels cursos és de tres setmanes, impartides a l'estiu durant els mesos de juliol i
agost de 2018, amb un mínim de tres hores al dia de formació en l'idioma danès, que
estan acompanyades d'excursions i activitats culturals. Això permet als estudiants
aprofundir en l'idioma alhora que coneixen la cultura danesa i el país.
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Més informació a: https://goo.gl/ouGeci
Data límit: 1 de març del 2018

Beques de pràctiques per a traductors a Viena
Es tracta d’un programa de beques per a passar de tres a sis mesos entre el juliol de 2018
i juny del 2019 a l’IWM (Institut de Ciències Humanes) per continuar projectes de
traducció. Les persones becades rebran una paga mensual per un import de 2500€ per
cobrir totes les despeses relacionades amb l’estada a Viena. A més, l'IWM proporciona
als seus membres una oficina que inclou accés a Internet, recerca interna i instal·lacions
administratives, així com altres serveis gratuïts.
El programa dóna suport a les traduccions de textos canònics i obres clàssiques
contemporànies en les humanitats, les ciències socials i els estudis culturals d'orientals a
occidentals, occidentals a orientals o entre dues llengües d'Europa oriental. Es fa èmfasi
especial en les traduccions d'obres rellevants escrites per autors d'Europa de l'Est o per
investigadores. També s'acull amb satisfacció una relació temàtica amb un dels àmbits
d'investigació de la IWM. Tingueu en compte que la ficció i la poesia no seran acceptades.
Més informació a: https://goo.gl/eTp2qw
Data límit: 18 de març del 2018

Pràctiques Laborals
Pràctiques Moda i Disseny H&M Suècia
L'empresa H&M convoca pràctiques remunerades per a estiu de 2018 a la seva seu
d'Estocolm (Suècia) a través del seu programa Design Student Placement Summer, dirigit
a estudiants que estiguin cursant la seva formació en Moda o Disseny a la universitat.
Les pràctiques ofereixen tres mesos de contracte, del 4 de juny al 31 d'agost de 2018,
durant els quals els participants podran viure el dia a dia del treball dins d'un entorn
dinàmic i internacional. Una vegada finalitzat el període podrà realitzar-se una prorroga
del contracte si les dues parts ho acorden.
El treball implicarà la participació en el desenvolupament de les col·leccions d'H&M, a
més de donar assistència al dissenyador de moda o d'estampat en els diferents
departaments de la marca.
La dotació per al període de pràctiques serà d'1.900 euros al mes. De forma addicional es
proporcionaran altres prestacions com a cursos, segur durant l'horari de treball o el 25%
de descompte en totes les tendes i marques del grup H&M.
Més informació a: https://goo.gl/9TiwGd
Data límit: 28 de febrer del 2018
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Beques 2018 Fundació Arquia
La Fundació Arquia, atenent al valor formatiu que suposen els coneixements pràctics de la
professió, alguns dels quals es poden assolir en la mobilitat geogràfica, atorga 30 beques
per a la realització de pràctiques professionals a l’estranger. Entre aquestes beques, 24
van dirigides a la realització de pràctiques en estudis europeus d'Arquitectura. Podran
optar a aquestes beques estudiants d'aquest ensenyament i joves arquitectes que
compleixin amb els requisits especificats a les bases de cada modalitat.
Més informació a: https://goo.gl/xq4oCM
Data límit: 30 abril del 2018

Ofertes de feina
Traductors/es per treballar a Suïssa.
La World Trade Organization (WTO) busca traductor/a per incorporar-se al seu equip de
treball en Ginebra, Suïssa. L'oferta va dirigida per a traductors d'espanyol-anglès o
francès-anglès i viceversa. El candidat o la candidata haurà de realitzar la traducció i
revisió d'una àmplia gamma de documents en aquests idiomes. Altres activitats es
referiran a la recerca en el camp econòmic i legislatiu, i la preparació i possible correcció
de glossaris terminològics.
La durada del contracte serà de 3 anys i s'ofereix un salari benvolgut de 112.969 francs
suïssos a l'any, uns 97.322 euros.
Per optar a aquest lloc d'ocupació, es requereix: tenir un màster en traducció, idiomes,
economia o jurisprudència, un bon coneixement de l'entorn empresarial internacional, la
possibilitat d'usar programari d'assistència de traducció, una experiència laboral de 500
dies / 1000 dies / 5-6 anys com a traductora en una empresa internacional, excel·lent
coneixement de l'anglès i un bon coneixement de francès o espanyol.
Més informació a: https://goo.gl/sufguz
Data límit: 18 de febrer del 2018

Es busquen 12 persones veterinàries al Regne Unit.
L’empresa que està fent la selecció és VK Recruitment Ltd és una empresa de contractació
establerta principalment per al Regne Unit i en el sector mèdic.
L’oferta és per formar un equip de veterinaris/es multidisciplinar molt valorada
localment, per treballar amb animals petits. Tenen un ampli espectre de casos mèdics i
quirúrgics i es busca algú per tenir tracte amb els animals sense necessitat de supervisió,
per tant, una persona amb experiència professional en el sector. Tot i així, estan oberts a
acollir a candidats/es nou qualificades.
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Les condicions de treball són: una contracte permanent a temps complet (40hores a la
setmana) amb un salari d’entre 28,000 a 50,000 GBP£ brut per curs, 28 dies de vacances
més festius, una cultura de millora contínua fomentant l’aprenentatge. També s'ofereix
ajuda per trobar allotjament i establir-se en un nou entorn
Data límit: 30 de març del 2018
Més informació a: https://goo.gl/ENqBDy
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El Maresme es mou!
Al Servei estem d’acollida!
El Servei està actualment composat per 23
ajuntaments. Aquest any i degut als canvis i noves
incorporacions de referents professionals als
ajuntaments hem fet diverses sessions d’acollida i
formació per tal que estiguin al dia de la Mobilitat
Internacional.
Així que ja ho sabeu, joves! Ara més que mai, teniu
als vostres referents preparats i preparades per
qualsevol dubte i inquietud que tingueu!

L’escola d’adults de Pineda de Mar: els i les primeres en
provar les activitats de l’exposició REPTES.

Amb l’arribada de la nova exposició del Servei: REPTES, Joves del Maresme en els règims
de Mobilitat: http://ccmaresme.cat/reptes (que en breus la podreu començar a veure
pels diferents municipis de la comarca), estem provant els tallers i recursos que
l’acompanyaran per facilitar als i les joves tota la informació sobre mobilitat internacional
que necessitin.
Aquest mes però, ja hi ha hagut alguns joves que l’ha pogut tastar, joves de l’escola
d’adults de Pineda de Mar, que conjuntament amb l’ajuntament, varen acollir aquesta
primera presa de contacte amb l’exposició.
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Whiteshoes
Algun dia arriba el retorn.
Ara fa dos mesos que vaig tornar
d’Anglaterra, i que ha acabat una de les
millors aventures que he viscut mai. El
sentiment que em queda després d’una
experiència com aquesta és un combinat de
tristesa, enyorança, alegria. Tot barrejat amb
un regust de satisfacció i orgull.
Quan vas a un lloc per primer cop, sents por i
respecte alhora. Quan hi arribes, et
planteges: “Ho hauré fet bé?” I en veure tot
el que vius, ja et pots respondre a tu mateix.
I quan marxes, penses: Sort que vaig triar
aquest camí.
Evidentment no sempre tot surt com
t’esperaves, no serà perfecte els primers
dies, i hi ha dies de tot. Però creieu-me quan us dic que l’experiència compensa.
Trobar a faltar aquells dies de pluja constant des de que et lleves fins que te’n vas a dormir;
aquelles paraules que només entenen els mateixos anglesos; l’accent de Gal·les que al final
acabes comprenent i fent-te teves; o fins i tot els horaris tant diferents als nostres.
Hi tornaria amb els ulls tancats, amb els mateixos que admirava Anglaterra quan hi arribava amb
l’avió, els mateixos amb què mirava als nens que vaig cuidar durant quinze mesos mentrestant
s’adormien, els mateixos amb els que avui tanco i penso en cada moment que vaig gaudir,
aprendre i riure.
Aprofito que aquest mes és Sant Valentí, per explicar-vos que, si aquí al nostre país es tracta
d’una diada materialista, a Anglaterra ho és encara més. Bombons de xocolata, flors, llibres o
anar a sopar fora, són les tradicions per aquest dia tan especial i romàntic per alguns!
Elna Albós
https://elnaalbos.wixsite.com/aupairukws

Complementant a l’Elna...Què passa amb el RETORN?
Igual que la Elna, altres maresmencs i maresmenques que han marxat a l'estranger ens
parlen del què experimenten en el seu retorn a casa. Lluny de ser un procés fàcil i
automàtic, combina l'alegria de tornar a casa, amb la pèrdua d'autonomia, i les noves
necessitats d'integrar-te en aquest context (feina, domicili, amics,...). A tot això, la
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nostàlgia de les emocions i aprenentatges que vius a l'estranger, fan que sigui una
situació que sovint acompanya processos de re-migració.
Davant d'aquest fet, l'ajuntament de Barcelona, i també la Direcció General de Joventut,
ofereixen tenen un programa de "Retorn amb oportunitats" en què els joves que es
troben en aquesta situació, podran sol·licitar informació sobre els tràmits administratius
pel retorn (com reconèixer l'experiència laboral, per exemple), suport a l’emancipació
(treball i habitatge), per a el reconeixement de competències (homologació i certificació
d'idiomes) i suport emocional i sociocultural.
Més informació a: https://goo.gl/PPXWsg
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Maresmecs/ques al món
L’Eric de Servei de Voluntariat Europeu a Finlàndia.
Aquest vilassarenc ens explica com la mobilitat internacional no sempre són
processos fàcils i cal informar-se molt bé de tots els aspectes del país de
destí abans de decidir i marxar a fer el projecte personal.
Vaig arribar el dia 17 d Octubre. Vaig anar amb un projecte
EVS a ajudar en les tasques d’una cafeteria en Piippola, i ara
el dia 6 de Febrer canviaré de feina per fer un voluntariat a
Karsamaki, ajudant en un museu d’art. Actualment estic en
aquest impàs: he finalitzat el primer projecte i m’estic
preparant per començar el segon projecte. No vaig haver de
fer res abans de marxar, ni visats, ni permisos... la Lorena es
va encarregar de gestionar-me tots els documents,
únicament em vaig fer el passaport perquè el tenia caducat, no vaig haver de fer-me cap
visat ni cap tipus de residencia ni cap vacuna.
Estic en una vila situada en el cor de Finlàndia amb molta
naturalesa i plena de neu, genial per als amants i les
amantes del esquí. Disposa d'uns paisatges i unes vistes
increïbles, sobretot la posta de sol és fascinant, a més les
cases són molt grans i boniques. Es respira un aire pur i
molta tranquil·litat. És ideal i fantàstic per a poder
desconnectar i descansar, s'aconsegueix un relax absolut.
Els habitants tenen una amabilitat exquisida, sempre t'ajuden en tot i més, ja que
posseeixen molta educació i molt de respecte. És més la
gent mai té un no a la boca i això és molt maco i
meravellós. Les persones són molt obertes de ment i molt
agradables, per tant, és molt fàcil que et facin treure un
somriure i bàsicament t’enamores d'elles. També és molt
còmode i agradable circular pels carrers.
Per altra banda, he trobat forces dificultats. Se’m fa molt
difícil comunicar-me amb la gent d’aquí, intentar esforçar-me per poder parlar i
expressar-me en tot moment el que vull, i vull dir. A més, la
vida aquí és molt complicada i difícil, degut a les
inclemències meteorològiques. Quasi cada dia neva, cada
dia hi ha neu, i la temperatura és súper baixa (ronda els -20
graus). T’has d abrigar amb molta roba cada dia per poder
sortir al carrer, no pots aguantar més d’una hora al carrer
per què sinó et congeles. Tot el dia és fosc, vius a les
fosques, no hi ha ni una gota de sol, hi ha molt poca vida i
14
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molt poca gent pels carrers, que el menjar es molt limitat i
generalment dolent, que hi han poques botigues i pocs llocs
de treball. He anat trobant ajuda i solucions a través de la
meva mentora del projecte que en teoria es la que m’ajuda
en tot.
Com a consell per a futurs joves que vulguin marxar a
Finlàndia, no recomanaria aquest país. Recomanaria que se
n’anessin millor a un país més càlid, amb mes claror, i amb gent. Aquí majoritàriament la
poca gent que hi ha, és gent gran. Suposo que si pogués tornar a escollir el meu SVE tinc
clar que no escolliria aquest destí.
Els motius que em varen fer marxar van ser que que estava
agobiat, estressat, que tenia problemes familiars i
personals, que ho estava passant malament, que estava
aturat i necessitava ingressos, etc. Per ara l’experiència la
visc tranquil·la i de forma pacifica. Com ja t’he comentat
tampoc hi ha molt per fer en aquests països. Em solen
passar els dies al poble, realitzant el meu projecte, i jugant a
volleyball, a futbol, anant a la biblioteca, en bicicleta, a
passejar, als supermercats, a quedar-me a casa mirant
pel·lícules i series, etc. Diguem que faig una vida normal
tirant a sedentària. Però es que no em motiva viatjar per
què aquí cada ciutat queda a una mitjana de 3 hores en
autobús i amb el temporal que fa no motiva sortir de
l’aldea. A més en si no m’agrada
gaire el país, no el trobo gaire maco ni interessant.
Trobo a faltar per suposat el sol, la platja, el menjar (com el
fuet, la paella, el pa, la fideua, la dorada, les patates, els
gelats, els iogurts, els flams, el pernil ibèric), a sortir de festa
cada setmana, a passejar per Barcelona, als meus amics i
amigues de Barcelona, etc.

Ets un maresmec/a que voltes pel món? Vius actualment o
has viscut una experiència a l’estranger? Vols compartir-la
amb nosaltres?
Escriu a: mobilitatjove@ccmaresme.cat

Vols rebre el butlletí mensual a la teva adreça electrònica?
Subscriu-te aquí: http://goo.gl/yKb0jU
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El Servei de Mobilitat Internacional Jove del Maresme és un projecte
format per 23 municipis del Maresme: Alella, Arenys de Mar, Arenys
de Munt, Cabrera de Mar, Cabrils, Calella, Canet de Mar, El Masnou,
Malgrat de Mar, Mataró, Òrrius, Palafolls, Pineda de Mar, Premià de
Dalt, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de
Vallalta, Sant Pol de Mar, Sant Vicenç de Montalt, Teià, Tordera,
Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar amb el suport i coordinació del
Consell Comarcal del Maresme.
Al servei t’informem sobre temes relacionats amb la Mobilitat Internacional: Treballar a
l'estranger, trobar feina qualificada, realitzar pràctiques laborals, Voluntariat i estades solidàries,
camps de treball internacionals, intercanvis juvenils, entre d'altres!
Podràs rebre informació personalitzada a l'Assessoria Presencial, demanat hora prèviament:
Mataró
Els dimarts de 11:00 a 14:00 i de 17:00 a 20:00 i els divendres de 17:00 a 20:00.
Al Centre Cívic Cabot i Barba, Plaça Miquel Biada nº5
Vilassar de Mar
Dimecres de 16 a 20h
A Can Jorba, C/Santa Eulàlia nº 140
Pineda de Mar
El primer dijous de mes de 16:00 a 20:00 Can Jalpí, C/ Sant Joan nº 1-3
El tercer dijous de mes de 16:00 a 20:00 al Centre Cívic Poblenou, C/Diputació nº8
El Masnou
El primer dilluns de mes de 16:30 a 20:30 a Ca N’Humet, C/Fontanills nº77-79
Per a més informació, inscripcions als tallers o demanar hora per l'assessoria presencial,
contacteu a través del nostre correu o al punt d'informació Juvenil del vostre municipi.

#mobilitatinternacional
mobilitatinternacional #maresme
maresme

La informació facilitada en aquest butlletí ha estat extreta de les pàgines web i els portals que s'indiquen. El servei
d'assessoria de Mobilitat Internacional del Maresme així com els municipis col·laboradors no es fan responsables dels
possibles errors o modificacions que es puguin produir a les informacions que contenen les mateixes.
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