
 

 
Treballant amb Europa 

 

Donant suport a la creació de 
projectes innovadors i 

partenariats arreu d’Europa  

www.workingwitheurope.com 

 
 

ESPECIAL ESTIU 2015 
 

Les actualitzacions dels butlletins de Treballant amb Europa simplement tenen com a 
objectiu oferir una visió del nostre treball  i situació present,  aquest Butlletí especial se 

centra en els nous recursos del web 

 
# nova pàgina web # 
 

 

La pàgina web de Treballant amb Europa ja està disponible: 
http://www.workingwitheurope.com/ 
La pàgina web té com a objectiu informar breument sobre el nostre 
treball i sobre el tipus d'iniciatives en les quals estem immersos. 
La pàgina web està en anglès i català. 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

# el que diu la gent # 
 
És molt important per a nosaltres oferir una qualitat i compromís, no 
importa el nivell del projecte o iniciativa i no importa amb qui 
treballem. 
Es tracta d'ètica i respecte… 
Vés-hi… 

 

# al capdavant cursos 2015/16 en acció # 
 
Al lloc web es pot trobar més informació sobre els nostres CURSOS 
EUROPEUS AL CAPDAVANT 2015-16. 
Sabreu sobre el contingut dels cursos, qui hi pot participar, i els 
termes i condicions. 
Vés-hi… 

 

 
 

 

 
 

  

# els nostres punts clau en projectes europeus # 
 
També trobareu informació sobre prioritats en la col·laboració 
europea. Aquests enfocaments són les nostres directrius per a la 
participació en el desenvolupament de projectes, activitats de 
capacitació i altres formes d'iniciatives. 
Vés-hi… 

 
# recursos # 
 
Al lloc web trobareu recursos al voltant de la col·laboració europea, 
programes de finançament i molt més, juntament amb els comentaris 
de Treballant amb Europa sobre la política europea, el finançament i 
la innovació … 
Vés-hi… 
 

 
 

 
 

 

 
 

  

# com treballem amb la gent? # 
 
Trobar més informació al web sobre la forma en què treballem amb 
persones i institucions de tot Europa. 
Com donem suport?, què entreguem i quins són els termes i 
condicions?  
Vés-hi… 

 
 

# col.laboració # 
Si voleu col·laborar amb Treballant amb Europa o utilitzar-nos com a motor de noves i innovadores iniciatives europees, o si 
desitgeu desenvolupar la capacitat europea en la vostra organització, ens agradarà molt parlar-ne amb nosaltres. 

 

# contactes i per a més informació # 
                           [Mireia Masgrau] mireiamasgrau@gmail.com           [Jan Gejel] jan.gejel@skolekom.dk 

 

http://www.workingwitheurope.com/
http://www.workingwitheurope.com/#!cat-working-with-us/c1mdt
http://www.workingwitheurope.com/#!cat-what-we-do/c18tm
http://www.workingwitheurope.com/#!cat-what-we-do/c18tm
http://www.workingwitheurope.com/#!cat-resources/c4st
http://www.workingwitheurope.com/#!cat/c1hc8

