
LA MOBILITAT INTERNACIONAL DE  TREBALLADORS 
Proposta informativa sobre mobilitat internacional de treballadors  

D E S C R I P C I Ó  D E  L ’ A C T I V I T A T

Informació sobre el marc legal i diferents aspectes pràctics en 
relació amb la mobilitat internacional

DUR ADA
·L’activitat té una durada 
aproximada d’una hora i mitja.
·Presentació SMIT (5 minuts), 
xerrada (45 minuts) i debat 
obert (45 minuts)

A QUI  S’ADREÇ A
·Persones que treballen en 
l’administració local
·Públic en general interessat en 
cercar feina a un país estranger.

MATERIAL NECESSARI
Ordinador i canó per passar 
power point

DADES DE CONTAC TE
Centre d’Informació per a 

Treballadors Estrangers (CITE)

Via Laietana, 16, 1r

08003 – Barcelona

Tel 93 481 27 20 (Esther)

 

Des de l’any 2012, des del CITE es presta el nou Servei de Mobilitat 
Internacional de Treballadors (SMIT), i entre d’altres actuacions es 
fan sessions informatives sobre la mobilitat internacional de treba-
lladors i treballadores. 

L’objectiu d’aquestes xerrades és informar sobre el marc legal que 
garanteix la mobilitat de treballadors en el marc europeu i diferents 
aspectes pràctics a tenir en compte abans de marxar, en arribar al 
país de destinació i abans de retornar al país d’origen. També es 
tracten aspectes vinculats a la residència legal als països de la UE, 
l’exportació de les prestacions d’atur, la targeta sanitària, la recerca 
de feina i l’homologació de titulacions, entre d’altres.

També s’ofereix un ampli ventall de recursos disponibles i adreces 
de referència (recerca de feina, coneixement del país, sindicals...) 
per ajudar les persones que opten per una aposta migratòria a pre-
parar adequadament la seva marxa, i una aproximació als per�ls 
més sol·licitats en les demandes de mà d’obra a la UE.

Es repartirà un fulletó informatiu sobre el nou servei informatiu 
(SMIT). 
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