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# Gaudim del finançament europeu. Però  
encara gaudim més treballant amb persones # 
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Al Centre de Gestió de la Innovació i Empresa (CIME) de la Universitat de l'Est de 
Londres tenim un ampli espectre de projectes i estem sempre disposats a trobar 
rutes per expandir la nostra pròpia empremta. A través del suport de Treballant 
amb Europa hem estat capaços d'ampliar el nostre compromís amb els socis de la 
UE. La confiança que ens dóna treballar amb el seu equip és extensa i ens ha 
assegurat que podem buscar oportunitats que sovint hauríem deixat passar. La 
seva experiència ens ha assegurat també que podem centrar les nostres energies 
en el que fem bé i deixar les parts dures per a ells. Gràcies equip Treballant amb 
Europa, seguiu així  
Andre Mostert 
Centre for Innovation Management and Enterprise (CIME) 
University of East London 
UK 

 
 
 
Treballant amb Europa és una xarxa molt proactiva d’organitzacions europees, 
dirigida per un grup fiable, compromès i creatiu de professionals! 
IEBA (una associació de desenvolupament territorial de Portugal) té el plaer 
d'estar connectats amb Treballant amb Europa i està a l'espera de començar a 
treballar en projectes de col·laboració europeus! 
Carla Duarte 
IEBA Centre of Businesses and Social Initiatives 
Portugal 

 
 
 
La meva experiència de treballar amb la WWE va ser molt positiva. Tenen una 
sòlida xarxa de socis a tot Europa, el que va fer que fos molt atractiu per a 
nosaltres involucrar-nos-hi. La comunicació és clara, freqüent i agradable. 
Definitivament estem planejant tornar a treballar amb ells altre cop en el futur. 
John Rene Keller Lauritzen 
Danish Technology Institute 
Denmark 

 
 
 
He treballat i col·laborat amb diverses organitzacions durant molts anys i l’equip 
de Treballant amb Europa és, sens dubte, el més professional i emocionant amb 
qui he treballat. La seva experiència aliada a un considerable coneixement i 
comprensió de la política; la seva interpretació i aplicació en una varietat de 
contextos, la seva manera d’escriure, incisiva i clara, així com el seu treballar de 
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valent per tenir èxit, són impressionant. El més important però són les xarxes i 
socis tan vàlids i pertinents, que donen suport a la diversitat que aporta al seu 
treball. És un plaer treballar amb ells. 
Keith Chandler 
University of Chester 
UK 

 
 
 
Va ser just quan estava llegint els primers documents publicats per la CE sobre 
ERASMUS+ (encara "Erasmus per a tots", en aquell moment, el 2013) que vaig 
interceptar un dels tan interessants posts d’en Jan Gejel, de Treballant amb 
Europa. La meva ment estava plena de moltes idees per a propostes de projectes 
innovadors i de seguida em vaig adonar que la col·laboració amb en Jan, la Mireia 
i la resta de l'equip seria una bona decisió ... com el que realment ha estat! 
Altheo Valentini 
European Grants International Academy Srls 
Italy 

 
 
 
Treballant amb Europa ens ha obert la porta a Europa, a la plena col·laboració 
en el desenvolupament de models innovadors, creatius i pertinents per a la 
promoció de l'educació permanent en les nostres comunitats. L'equip de 
Treballant amb Europa i especialment als nostres amics Jan Gejel i Mireia 
Masgrau, que formen part del nostre consell assessor, en el desenvolupament del 
model de "Ciutat d'aprenentatge" i l'establiment del Centre Israelià per a les 
Ciutats d'aprenentatge Modi'in. 
Treballant amb Europa ofereix coneixements professionals, amb anys 
d'experiència, la innovació i les formes de pensar “fora de la Caixa”, que ens 
inspiren i ens donen un impuls a complir amb els estàndards de qualitat dels 
projectes europeus. 
Gràcies al Sr. Gejel i la seva influència, hem estat capaços d'arribar a les parts 
interessades, per planificar i desenvolupar, en poc temps, un model de treball 
per a la construcció i l'establiment d'una xarxa de ciutats d'Aprenentatge a Israel 
i per això, Jan Gejel és un amic d'honor de la ciutat de Modi'in i el centre israelià 
per a les Ciutats d'aprenentatge. 
Treballant amb Europa – esperem seguir cooperant amb vosaltres pel bé de les 
nostres comunitats 
Dr. Orna Mager 
Head of the Multi-Disciplinary Center Modi’in 
Israel 

 
 
 
La clau per treballar amb Europa és 'Treballar amb Europa ». L'Associació amb la 
capacitat de canalitzar les persones adequades als projectes adequats a tot 
Europa i més enllà! 
Enikö Nagy 
TREBAG 
Hungary 

 
 
 
Varem contactar amb Treballant amb Europa, mentre cercàvem socis de 
confiança per als projectes europeus i cooperem des d’aleshores. En comparació 
amb altres agències actives en la gestió de projectes i la redacció de sol.licituds, 
Treballant amb Europa pren l'assumpte molt seriosament i les sol.licituds sempre 
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són d'una gran qualitat. A part del fet que és un plaer treballar amb WWEU, ja 
que sempre reaccionen a temps i tenen paciència per explicar als socis amb 
menys experiencia 
Stepana Tezka 
Manager of the EUDA Partnership Network 
European Development Agency, Prague 

www.euda.eu 
Czech Republic 

 
 
 
Treballar amb vosaltres és increïble, tan professional i la Mireia és realment molt 
agradable,cortés. 
Hem tingut l'oportunitat de conèixer a experts en el tema en diferent països 
gràcies a Treballant amb Europa. 
Sabeu el que volem, així que estem molt contents de treballar amb vosaltres. 
Aile ve Sosyal Politikalar Ankara İl Müdürlüğü. 
İkbal KARAMAN 
Ankara Provincial Directorate of Family and Social Policies    
Turkey 

 
 
 
Som una organització sense ànim de lucre a París que comprèn 4 associacions 
diferents que treballen en estreta col·laboració: E-Sèniors, Juniors i E-M3-MCube. 
Comencem a cooperar estretament amb Treballant amb Europa des de 2013 en 
la preparació de projectes per Horizon 2020, Erasmus+ i Europ for citizens. 
Aquest any hem presentat juntament el projecte LACE i el projecte 
EmpowerWOMENt sota el KA2 del programa Erasmus +. Trobem la nostra 
cooperació molt enriquidora i fructífera i esperem presentar molts més projectes 
amb els seus membres! 
Monique Epstein and Daria Kyslitska 
Associations E-Seniors; E-Juniors; M3-MCube Paris 
France 

 
 
 
Mireia y Jan son dos personas comprometidas, profesionales, luchadoras y 
disruptivas! no se amedrentan ante el reto que acometen con todas las energías, 
surtiéndose de acompañantes como Cookie Box y yo mismo, Oscar García Pañella. 
Siempre fuera de la zona de confort, desde el realismo y el rigor, para nutrir a 
los procesos de investigación de buenas excusas que tienen que solucionarse para 
seguir caminando de frente, desde el siglo XXI que ya inauguramos hace no pocos 
años. Tempus fugit, Carpe Diem! 
Oscar Garcia 
Cookie Box 
Catalonia Spain 
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La col·laboració amb Jan Gejel i Treballant amb Europa ha estat sempre en un 
nivell professional, la comunicació ha estat ràpida, de suport, cercant solucions 
en cas de preguntes. Igual que els novells en l'àmbit dels projectes europeus 
apreciem enormement l'amabilitat i consells útils dels experts. 

Jana Vodakova 

Stredni prumyslova škola Otrokovice 

Czech Republic 

 
 
 
Treballar amb en Jan, la Mireia i la resta de l'equip WWEU ha estat una 
experiència que des dels inicis va resultar prometedora i ha esdevingut una 
missió molt gratificant per als valors europeus reals, projectant el treball d'alta 
qualitat. WWEU és veritablement increïble, i realment marquen la diferència en 
el partenariat de projectes europeus. El seu enfocament excepcional es basa en 
sòlids principis i valors, que juntament amb la simplicitat, compromís i treball 
incansable, la seva impressionant llista d'èxits i, a més, la seva àmplia xarxa de 
socis. Sent molt exigents però mai irrespectuosos amb cap soci potencial, els 
confereix individualitat i singularitat. L’equip internacional WWEU està format 
per professionals sempre desafiant carinyosament i sempre disposats a 
proporcionar solucions a problemes de forma emprenedora. 
Stefan cel Mare Universitat de Suceava seguirà embarcat amb WWEU en futurs 
projectes i difondrà les seves idees visionàries. Un agraïment especial a Jan 
Gejel, el cervell darrere de tot, que segueix dedicant-se a impulsar un CANVI 
REAL a Europa. 
Ana-Maria Cozgarea 
Stefan cel Mare University 
Romania 

 
 
 
La relació entre Cambra i Treballant amb Europa es va iniciar ara fa uns anys 
quan des de la Cambra buscàvem afegir-nos en projectes europeus de diferents 
àmbits. Hem treballat i treballem amb ells en varis projectes. 
En Jan i La Mireia aporten feina professional, creativa i sensible a les necessitats 
de tots els partners. Tenen amplis coneixements sobre la dinàmica de projectes 
europeus i creativitat per presentar-ne de novedosos amb alts nivells de qualitat 
en quant al contingut com en relació als partners que et presenten. Alhora 
mostren adaptabilitat a les necessitats de cada un dels partners i aporten 
solucions per els desenvolupament dels projectes. En Jan i la Mireia ens han ofert 
participar en projectes de caire social als quals la Cambra ha aportat 
l’experiència en emprenedoria i gestió empresarial. Destacaria la seva àmplia 
xarxa de contactes i el nivell de qualitat que s’auto exigeixen en les propostes 
que presenten. 
Es un plaer i un enriquiment personal i per la institució treballar amb ells. 
Ester Raventós 
Directora d'Informació, Serveis Empresarials i Consultoria 
Cambra de comerç de Sabadell 
Catalunya Espana 

 
 
 
Em vaig involucrar amb Treballant amb Europa a través del meu treball voluntari 
amb 
un dels seus socis en dos projectes Erasmus +. Ha estat un enorme 
plaer treballar amb els organitzadors, socis i participants i m’ha proporcionat 
molta estimulació intel·lectual en la meva jubilació. Noves idees són 
constantment llançades al ring, les discussions són profundes i de vegades 
controvèrsies, però sempre encaminades a aconseguir el millor 
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resultat per al projecte. Les reunions, tant locals com transnacionals, 
són intenses però molt divertides i molt gratificants, ja que un es troba 
participants compromesos de diversos països europeus i es crea un fructífer 
intercanvi d'experiències. Realment sento que estem contribuint a la creació 
d'enfocaments innovadors per als espinosos i difícils problemes que afecten la UE 
i al mateix temps veient una gran quantitat d’aprenentatge i desenvolupament 
personal. 
Alexander Ando 
Fondazione Risorsa Donna 
Rome, Italy 

 
 
 
Per a nosaltres treballar amb vosaltres ha representat un gran pas, ens heu 
ajudat en tot el necessari per poder-nos presentar a la convocatòria de projectes 
Erasmus+ de 2014. 
També cal destacar que heu estat vosaltres els que ens heu posat en contacte 
amb altres institucions educatives europees per tal de participar en la 
convocatòria de projectes tant la del 2014 com la del 2015. 
En resum puc dir que vosaltres ens heu situat en el mapa de centres europeus 
que participen en les convocatòries de Erasmus+. Sense el vostre ajut penso que 
encara estaríem en el anonimat i ningú no ens coneixeria ni ens demanaria per 
participar. 
Per tot això us estem molt agraïts, especialment a tu Mireia. 
Ferran Jambert i Pascual 

    Director Escola Veïnat   

Salt-Catalonia, Espana 

 
 
 
 


