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Introducció
Una de les principals manifestacions de la crisi al nostre país és l’enorme taxa d’atur, que provoca que molts 
ciutadans, majoritàriament joves, hagin d’optar per emigrar a altres països en busca de feina.
 
El gran dinamisme de les economies llatinomericanes atrau a milers de ciutadans del nostre país que busquen 
feina, essent ja el continent que rep més emigració catalana; però, a diferència de la Unió Europea, cadascun 
dels estats d’Amèrica Llatina té una legislació pròpia en matèria de permisos de treball, de seguretat social o en 
matèria laboral. A més, hi ha diferències notables en aquests països pel que fa als sectors emergents, a la relació 
entre salaris i preus; presenten, d’altra banda, una gran diversitat en aspectes culturals, econòmics i polítics o 
en una sèrie de qüestions pràctiques i quotidianes. El coneixement previ d’aquestes realitats és fonamental i 
imprescindible a l’hora d’escollir el país de destinació.
 
La Guia per a l’Orientació Sociolaboral a Amèrica Llatina compta amb tota la informació útil dels divuit països 
més dinàmics de la regió. Des de les principals plataformes de recerca de feina o pis fins als tràmits per a 
l’obtenció dels visats i permisos de treball, passant pel context econòmic, polític o social de cada país. Des 
d’un llistat d’ambaixades, consolats i Comunitats Catalanes a l’Exterior que poden ser d’utilitat fins a una relació 
detallada dels salaris per sector. Des d’informacions sobre aspectes com la seguretat, sanitat o permisos de 
conduir fins als preus de la cistella bàsica de productes. Des d’un llistat dels principals dialectalismes fins a una 
radiografia del mercat laboral de cada país, passant per altres informacions pràctiques d’utilitat.

En definitiva, la Guia per a l’Orientació Sociolaboral a Amèrica Llatina pretén esdevenir una eina útil i pràctica per 
a totes aquelles persones en situació d’atur o que volen millorar la seva situació laboral i que no es tanquen les 
portes a l’emergent mercat laboral llatinoamericà.

La Guia per a l’Orientació Sociolaboral a Amèrica Llatina ha estat elaborada per Gerard Bover i Vila i Martí 
Coromina i Quintana. Per més informació ens podeu contactar a guia.americallatina@gmail.com

Amb el suport de:

       

Disseny portada i maquetació:

www.ksx.cat

www.ksx.cat
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Dades macroeconòmiques

Creixement econòmic (2013) 5,4%

PIB (2013) 210,35 M$

PIB per càpita (2013) 6.797,34 USD

IDH (2013) 0,725

Coeficient de Gini (2013) 0,505

Taxa d'inflació (2013) 2,87%

Taxa d'atur (2013) 6,1%

1. Dades del país
a) Dades sociodemogràfiques

Nom oficial: República del Perú
Capital: Lima
Superfície: 1.285.215 km2
Població: 30.475.214 habitants
Idioma: Espanyol (oficial), quítxua, aimara i prop de 40 llengües indígenes més
Moneda: Nuevo Sol (PEN)
Religió: Catòlica (89%), Evangèlica (7%), Altres (4%)
Divisió administrativa: 25 regions subdividides per províncies i aquestes per districtes.
Densitat de Població: 23,7 hab/km2
Renda per càpita: 6796 USD (2012)
Domini Internet: .pe
Codi telefònic: +51

b) Context historicopolític

La història política de l’últim segle al Perú ha estat marcada per diversos cops d’estat i dictadures militars. 
El 1990, Alberto Fujimori és elegit president. Després de mesures semidictatorials i diversos escàndols de 
corrupció, dimiteix l’any 2000 i s’exilia al Japó per evitar de ser jutjat. Ja al 2011, Ollanta Humala guanya les 
eleccions presidencials i esdevé el primer president indígena de la història del país. Aquest exmilitar, que se 
situa en la socialdemocràcia llatinoamericana, no ha estat tampoc exempt d’acusacions de corrupció, però ha 
aconseguit estabilitzar l’economia peruana, que gaudeix de creixements econòmics substancials. 

Si es vol aprofundir en el tema, recomanem els documentals i les pel·lícules següents:

Huanta 840 (2012)
Las huellas del Sendero (2012)
La cicatriz de Paulina (2010)

c) Context econòmic

Durant els últims cinc anys, el país ha aconseguit avenços significatius en el seu desenvolupament, amb passos 
importants com ara una taxa de creixement elevada, una baixa inflació, estabilitat macroeconòmica, reducció 
del deute extern i la pobresa i progressos importants en els seus indicadors socials i de desenvolupament. Les 
polítiques macroeconòmiques permeten visualitzar que el creixement mitjà des del 2002 fins a l’actualitat s’ha 
mantingut entorn del 6,5%.

Aquest fet porta el Perú a fer front als reptes econòmics que s’havia imposat i a reduir dràsticament la pobresa. 
Tot i això, les desigualtats hi continuen sent elevades, sobretot a les zones rurals. Mentre la pobresa en zones 
urbanes és de l’1,4%, en zones rurals es dispara fins a gairebé el 20%.

Font: CEPAL, FMI i Banc Mundial

Repartiment d’activitat econòmica per sector Primari Secundari Terciari

Treball per sector (% del treball total) 11 28,3 60,7
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Salari (en soles peruans)

Salari mitjà del país Entre 900 i 1.200 soles

Salari mitjà a temps complet Entre 300 i 600 soles

Salari mínim 650 soles

Salaris per professió

Metge/ssa Entre 4.500 i 6.000 soles

Infermer/a Entre 1.500 i 2.500 soles

Dependent/a d’un comerç Entre 650 i 1.200 soles

Comercial Entre 1.000 i 2.000 soles (+ comissions)

Peó Industrial Entre 800 i 2.000 soles

Professional en Gestió Cultural Entre 800 i 1.500 soles

Transportista Entre 1.000 i 4.000 soles

Activitats de periodisme i comunicació Entre 1.200 i 2.000 soles

Professor/a de primària Entre 1.200 i 1.500 soles

Professor/a de secundària Entre 1.200 i 1.500 soles

Professor/a d’universitat Entre 2.000 i 3.000 soles

Auxiliar administratiu Entre 900 i 1.200 soles

Arquitecte/a Entre 2.500 i 8.000 soles

Recepcionista d’hotel Entre 1.000 i 1.400 soles

Cambrer/a Entre 1.000 i 1.400 soles

Advocat/a Entre 1.500 i 4.000 soles

Enginyer/a Entre 2.500 i 10.000 soles

Educador/treballador social Entre 800 i 1.200 soles

2. Treballar al Perú
a) Estructura laboral

Com és el mercat laboral?
Un 28% de les mitjanes i grans empreses del Perú tenen dificultats per aconseguir personal especialitzat. Les 
places professionals amb més demanda són les de tècnics especialitzats, personal d’enginyeria, especialistes en 
tecnologia de la informació i gestoria. El creixement urbanístic del Perú provoca que augmenti considerablement 
la demanda de professionals amb experiència en el sector, com enginyers i arquitectes. És un dels països amb 
més atracció turística del món, fet que provoca que hi hagi una gran quantitat d’ofertes laborals relacionades 
amb aquest sector en totes les seves vessants. 

Moltes grans corporacions estan instal·lat les seus de les seves empreses al Perú a causa de l’escàs teixit 
empresarial del país. Aquest context obre oportunitats de mercat i de nova contractació. Aquest sector laboral 
requereix un domini alt de l’anglès, ja que molts professionals locals, amb experiència i especialització, no 
assoleixen el nivell que necessiten nombroses empreses. El Perú, juntament amb Colòmbia, és una de les 
principals destinacions de joves espanyols d’entre 20 i 29 anys, a causa, en part, del fet que altres potències 
com Xile o el Brasil han complicat les condicions per obtenir els permisos de treball als emigrants. 

Lima és la porta d’entrada del país; és el centre econòmic i on es concentren la majoria d’ofertes laborals. 
Arequipa i Cusco són els altres dos grans centre econòmics i laborals del país.

b) Plataformes de recerca de feina

On puc buscar feina?
Públiques
www.mintra.gob.pe / www.empleosperu.gob.pe
Servei Nacional d’Ocupació de l’Estat Peruà amb l’objectiu d’articular els serveis d’ocupació dirigits a la població. 
Consta d’una xarxa d’oficines d’abast regional i local. Es requereix inscripció per accedir a les ofertes laborals i 
als cursos de formació.

Privades
Plataformes gratuïtes de recerca de feina. Les empreses hi publiquen les seves ofertes laborals. En algunes de les següents 
pàgines es requereix registrar-se i adjuntar-hi el curriculum vitae. Les ofertes són consultables per àmbit i localització.
www.computrabajo.com.pe/bt-ofertas.htm
www.megaredempleos.com
www.bolsadetrabajoperu.com
www.ohperu.com/sociedad/empleos.htm
www.careerjet.com/search/jobs?l=peru

c) Relació de salaris per sector

Aproximadament quan es cobra?
1 euro són 3,82 soles peruans
Per comprovar possibles variacions en el canvi de divises consulteu el següent enllaç:
www.xe.com/es/currencyconverter

www.mintra.gob.pe
www.empleosperu.gob.pe
www.computrabajo.com.pe/bt-ofertas.htm
www.megaredempleos.com
www.bolsadetrabajoperu.com
www.ohperu.com/sociedad/empleos.htm
www.careerjet.com/search/jobs?l=peru
www.xe.com/es/currencyconverter
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2. Treballar al Perú
d) Permisos de treball

Com obtinc els papers per treballar legalment al Perú?
L’organisme encarregat de gestionar els diferents visats i permisos de treballs per a estrangers és la 
Superintendencia Nacional de Migraciones. Hi ha diferents possibilitats per aconseguir un permís de treball 
temporal al país andí. És possible entrar-hi com a turista i, un cop a dins, canviar el tipus de visat per un que 
permeti treballar de forma legal. Una altra opció és aconseguir el permís de treball abans de partir cap a la 
destinació a través de la gestió al Consolat General del Perú a Barcelona.

Els tipus de permisos de treball varien segons si la persona estrangera disposa o no d’una oferta de treball d’una 
empresa peruana o del tipus de feina que es vol fer. També hi ha un tipus de visat, anomenat Visa de Negocios, 
que permet firmar contracte i cobrar honoraris d’empreses peruanes.

En el següent enllaç de la Superintendencia Nacional de Migraciones, s’hi poden trobar els diferents tipus de 
visat i permisos de treball per a estrangers, la documentació que s’ha d’aportar per a l’obtenció de cadascun i 
els terminis de resolució dels permisos.
www.migraciones.gob.pe/index.php/inmigracion-y-nacionalizacion

e) Consolat del Perú a Catalunya

On m’he de dirigir per aconseguir els papers?
Consolat del Perú a Barcelona
Adreça: Av. Roma 157, 1a planta, Barcelona
Pàgina web: www.consulperubarcelona.com
Correu electrònic: consulado@consulperubarcelona.com
Telèfon: 93 415 49 99 i 93 451 17 84
Horari: De dilluns a divendres, de 8.50 a 13.00

f) Ambaixada i consolats espanyols al Perú

Qui més em pot assessorar?
Ambaixada Espanyola al Perú
Adreça:  Av. Jorge Basadre, núm. 498, Colònia San Isidro, Lima
Pàgina web: www.exteriores.gob.es/Embajadas/LIMA/es/Paginas/inicio.aspx
Correu electrònic: emb.lima@maec.es
Fax: (+51) 1 440 20 20
Telèfon: (+51) 1 212 51 55
L’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres, de 9.00 a 13.00 hores.

Consolat General d’Espanya a Lima
Adreça: Carrer Los Pinos, núm. 490, Colònia San Isidro, Lima
Pàgina web: www.exteriores.gob.es/Consulados/LIMA/es/Paginas/inicio.aspx
Correu electrònic: cog.lima@maec.es
Fax: (+51) 1 422 03 47
Telèfon: (+51) 1 513 79 30
L’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres, de 8.30 a 13.00 hores

www.migraciones.gob.pe/index.php/inmigracion-y-nacionalizacion
www.consulperubarcelona.com
www.exteriores.gob.es/Embajadas/LIMA/es/Paginas/inicio.aspx
www.exteriores.gob.es/Consulados/LIMA/es/Paginas/inicio.aspx
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3. Què he de saber per 
viure al Perú
a) Cost de la vida

Quin preu tenen els productes bàsics?
1 euro són 3,82 soles peruans
Per comprovar possibles variacions en el canvi de divises consulteu el següent enllaç:
www.xe.com/es/currencyconverter

•	 El lloguer d’un pis de dues habitacions costa entre 1.000 i 5.000 soles

•	 El lloguer d’una habitació estàndard costa entre 280 soles i 1.200 soles

•	 Un bitllet senzill de bus urbà o metro val entre 1.00 i 3.00 soles

•	 Un bitllet de bus d’un desplaçament de 100km costa entre 25 i 80 soles

•	 Un litre de gasolina costa entre 12 i 14 soles el galó (1 galó són 3,8 litres)

•	 Una hora en un cibercafè val 1,5 soles

•	 La quota mensual d’internet a casa costa entre 70 i 150 soles

•	 La quota mensual de telefonia mòbil costa entre 50 i 150 soles

•	 El menú del dia en un restaurant estàndard costa entre 8 i 20 soles

•	 Una ampolla d’un litre i mig d’aigua val entre 2,5 i 4 soles

•	 Un refresc de 33cl al supermercat costa entre 1 i 1,5 soles

•	 Un cafè en un bar estàndard costa entre 1 i 2,5 soles

•	 Un paquet d’1kg d’arròs al supermercat costa entre 2 i 3,5 soles

•	 Mig quilo de carn picada al supermercat val entre 6 i 12 soles

•	 Mitja dotzena d’ous al supermercat costen entre 3 i 4 soles

•	 Un litre de llet al supermercat val entre 3 i 4 soles

•	 .Una cervesa en un bar estàndard costa entre 5 i 8 soles

•	 Un diari al quiosc val entre 1,5 i 3,5 soles

b) Plataformes de recerca de pis

On puc trobar allotjament?
Urbania: classificats immobiliaris d’El Comercio, un dels principals diaris del país
http://urbania.clasificados.pe

OLX: secció peruana d’una de les principals empreses de classificats d’Amèrica Llatina
www.olx.com.pe/departamento-casa-en-alquiler-cat-363

Vende: plataforma d’anuncis de compravenda d’habitatges amb una important secció dedicada al lloguer
www.vende.pe/peru/departamentos-en_alquiler

Trovit: important empresa d’anuncis classificats especialitzada en el sector immobiliari
http://casas.trovit.com.pe/index.php/cod.search_homes/type.2/what_d.departamentos%20%20peru

Blidoo: una de les principals empreses de classificats que ofereix opcions de compartir cases i lloguer de pisos.
www.blidoo.pe

c) Diners

Quines monedes i bitllets hi ha? 
La moneda del Perú és el Nuevo Sol (PEN). Hi ha bitllets de 10, 20, 50, 100 i 200 soles. Les monedes són de 5, 
10, 20 i 50 cèntims i d’1 i 2 soles. És important disposar de bitllets petits ja que sovint els comerços no tenen 
canvi. En establiments orientats al turisme també acostumen a acceptar dòlars americans.  

Com puc treure o canviar diners? 
A totes les ciutats mitjanes i grans i en algunes poblacions petites hi ha caixers automàtics. Les principals marques 
de targetes de crèdit i dèbit internacionals són operatives al Perú. La majoria de caixers dispensen de soles i 
dòlars americans. Pot ser complicat trobar caixers en les zones més rurals, com a l’Amazònia. Només els hotels, 
restaurants i comerços de preu alt també accepten el pagament amb targetes, però sovint hi poden aplicar un 
recàrrec del voltant d’un 7%. 

Només a les ciutats grans és possible canviar monedes que no siguin dòlars. Bancs i cases de canvi apliquen 
comissions elevades per altres monedes com l’euro. Les cases de canvi són els millors establiments per obtenir 
divises, ja que solen tenir els mateixos tipus de canvi que els bancs però acostumen a ser més ràpids. Hi poden 
haver variacions en el tipus de canvi en la mateixa localitat, per això, és convenient consultar dos o tres establiments 
abans de canviar divises.

En moltes sucursals bancàries i en altres establiments es poden rebre transferències internacionals de diners a 
través d’empreses com Money Gram o Western Union.

Altres coses importants
L’IVA al Perú és del 18% i sempre s’ha d’incloure en el preu.

La major part del sou de cambrers de bars i restaurants prové de les propines dels clients, i se sol deixar entre 
un 5% i un 10%. En ocasions, pot estar inclòs a la factura. Al Perú, el regateig és habitual en una gran part de 
productes, mercats, taxis i hotels.

d) Idiosincràsia

Com són els peruans i les peruanes?
Tot i l’agitació social i política de les últimes dècades, contemplant la caiguda estrepitosa de gairebé tots els 
presidents i governants, els peruans i peruanes mantenen la passió per tot allò que creuen que és necessari per 
viure: el menjar, la música o el futbol en són uns bons exemples. Els peruans afronten els moments de crisi amb 
molta esperança i també amb humor.

L’estil de vida dels peruans és tan diferent com la geografia del país, deserts, muntanyes i selva. Els pagesos de 
l’altiplà que sobreviuen amb pocs recursos no tenen res a veure amb la vida urbana d’Arequipa o amb les tribus 
de caçadors-recol•lectors que viuen aïllats a l’Amazònia. 

http://www.xe.com/es/currencyconverter/
http://urbania.clasificados.pe
www.olx.com.pe/departamento-casa-en-alquiler-cat-363
www.vende.pe/peru/departamentos-en_alquiler
http://casas.trovit.com.pe/index.php/cod.search_homes/type.2/what_d.departamentos%20%20peru
www.blidoo.pe
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L’èxode rural dels anys 50 va formar bona part de les barriades que envolten Lima i les grans ciutats, moltes de 
les quals encara no disposen d’electricitat o aigua corrent. Més de la meitat dels peruans viuen per sota el llindar 
de la pobresa. Els peruans mantenen un fort esperit emprenedor; els venedors ambulants són presents a tot arreu, 
venent des de xocolata a agulles d’estendre roba. Aquest context de pobresa i el caràcter reivindicatiu i apassionat 
dels ciutadans propicia que hi hagi vagues contínuament.

e) Dialectalismes

Quines paraules he de conèixer?
Paraules comunes del llenguatge a Amèrica Llatina

Ahorita – Expressa pròximament
Boleto – Bitllet, entrada
Camarón - Gamba
Celular – Telèfon mòbil
Chancho – Porc
Chismoso  – Xafarder
Closet – Armari
Coger – Acte sexual
Computadora  – Ordinador
Gringo – Relatiu a EUA
Laptop – Ordinador portàtil
Maní  – Cacauets
Papa – Patata
Pendejo – Estúpid. Idiota (despectiu)
Piso – Terra, sòl
Puto – Homosexual (despectiu)
Rata  – Lladre
Res – Carn de vaca
Soroche – Mal d’altura
Tenis – Sabates esportives 
Verga – Òrgan sexual masculí

Paraules específiques de Perú
Afanar – Robar
Asado/a – De mal humor
Bacán – Fora del comú, bo, divertit
Caer gordo – Resultar antipàtic a algú
Cocos – Dòlars
Colita – Cul, natges
Chamba – Treball, feina
Chaufa – Plat típic a base d’arròs
Chela – Cervesa
Chifa – Menjar xinès
Depa – Pis

3. Què he de saber per 
viure al Perú

Filo – Gana
Guita – Diners
Huevada – Sense importància, poc útil
Mamacita – Guapa, atractiva
Micro – Autobús petit
Pilas – Persona animada, divertida
Quina – Cinquanta cèntims
Soga – Corbata
Tombo – Agent de policia
Viejo/a – Pare/mare

f) Seguretat

El Perú és segur?
En general, el Perú és un país segur, excepte en 
algunes zones perifèriques de la capital. En època 
de pluges, es recomana d’informar-se abans de fer 
un trajecte a les zones andines, ja que les pluges 
torrencials hi poden generar problemes. No s’aconsella 
utilitzar els taxis sense llicència a les grans ciutats, 
sobretot de nit. Els robatoris sense violència en llocs 
molt transitats es poden evitar tenint controlats els 
objectes personals en tot moment.

g) Sanitat

De què m’he de prevenir?
El principal malestar que afecta els nous visitants 
al Perú són els problemes derivats del menjar, els 
problemes estomacals. És convenient vigilar amb el 
menjar i la beguda del carrer. S’ha de tenir en compte 
el mal d’altura, amb efectes com el defalliment i 
marejos, els primeres dies a zones d’alta muntanya. 

A zones més humides, són comuns els malestars derivats de les picades de mosquits. Sobretot a la part oriental 
del país, es recomana prendre precaucions a causa dels brots de la malaltia infecciosa dengue.

La contaminació és un problema a Lima; poden passar dies seguits sense veure el sol. Es recomana evitar les 
activitats esportives en hores punta de trànsit. També és important beure només aigua embotellada a tot el país, 
tot i que l’aigua de l’aixeta es pot bullir per cuinar. Per evitar la diarrea, s’ha de vigilar amb els làctics i la fruita o 
verdura que no hagi estat bullida o pelada prèviament.

I si em poso malalt?
La majoria de metges i hospitals exigeixen el pagament en efectiu encara que es disposi d’assegurança mèdica. 
No hi ha cap vacuna obligatòria. Els hospitals públics de Lima ofereixen un bon servei, tot i que continuen essent 
millors i més cars els de servei privat.

Trobaré tots els medicaments?
La majoria de farmàcies estan totalment equipades a les grans ciutats. Les farmàcies no venen la majoria de medicaments 
si no es disposa de recepta mèdica, fins i tot els medicaments més comuns, com per exemple el paracetamol. 

h) Clima

Quin temps hi fa?
La costa peruana, Lima inclosa, acostuma a estar tapada per una boira alta que deixa un cel gris permanent però 
amb molt poques pluges durant l’any. De gener a abril, el sol apareix amb més força. A la zona andina (Cusco), 
el fred hi és més acusat de maig a setembre, i pot arribar a temperatures sota zero. D’octubre a maig les pluges 
són abundants en aquestes zones altes del Perú. La part amazònica és la més calorosa i humida del país, en la 
qual sempre plou, tot i que ho fa de manera intermitent.

i) Permís de conduir

Puc conduir amb el permís europeu?
A causa de canvis constants en la legislació sobre el trànsit, es recomana aconseguir el Permís Internacional de 
Conduir, que és expedit per la DGT. En aquests pàgina web, hi trobareu els requisits per obtenir-lo.
sede.dgt.gob.es/es/tramites-y-multas/permiso-de-conduccion/permiso-internacional/

j) Endolls

Com són els endolls?
El tipus d’endoll més utilitzat són l’A i el B, amb una tensió de 220 volts. Tot i així, també es poden trobar 
fàcilment endolls del tipus C, que també suporten un voltatge de 220.

https://sede.dgt.gob.es/es/tramites-y-multas/permiso-de-conduccion/permiso-internacional/
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Què són els casals catalans?

Les Comunitats Catalanes a l’Exterior (CCE) són entitats privades constituïdes per catalans o catalanòfils arreu 
del món (casals, associacions, centres catalans, agrupacions acadèmiques o empresarials…) reconegudes per 
la Generalitat de Catalunya.

Les Comunitats Catalanes a l’Exterior compleixen un paper fonamental a l’hora de projectar Catalunya al món: 
donen a conèixer el país i la cultura i la llengua catalanes arreu. A més, les CCE contribueixen a crear un teixit 
associatiu a la zona on estan establertes i, amb les activitats que organitzen i les relacions que estableixen, 
exerceixen de difusors civils de Catalunya.

Per tant, les Comunitats Catalanes a l’Exterior esdevenen un punt de trobada i de suport mutu entre els catalans 
residents en aquella regió. És un bon punt de trobada per fer contactes i conèixer gent que fa anys que viu al 
país. Poden orientar o assessorar a l’hora de buscar feina o pis, i és un bon lloc per a la realització d’activitats, 
celebració de festes tradicionals o parlar català, que sovint es troba a faltar.

Quins casals hi ha al Perú?

CASAL CATALÀ DE LIMA

El Casal Català de Lima no disposa d’una seu física, però l’associació serveix 
com a plataforma de trobada dels catalans residents a la capital peruana. 
Creat al 2010, és un dels casals més joves de la regió. Han organitzat diferents 
trobades de catalans, la Via Catalana, celebracions de Sant Jordi, la Diada o 
festes típiques nadalenques.

Alguns membres del Casal col·laboren voluntàriament en el Comedor Catalunya, 
un menjador/ludoteca situat en un barri de la perifèria de Lima, on es fan diversos 
tallers per als nens.

Pàgina web: http://casalcatalalima.wordpress.com
Pàgina de Facebook: www.facebook.com/CasalCatalaLima

4. Comunitats catalanes 
a l’exterior

Altres canals on contactar amb catalans residents al Perú

Grup de Facebook dels catalans a Lima:
www.facebook.com/groups/306087142753401/?ref=ts&fref=ts

Catalans al món: 
www.catalansalmon.com

Facebook de Catalans al món:
www.facebook.com/pages/CATALANS-AL-M%C3%93N/135642677500

www.facebook.com/pages/Catalans-Al-M%C3%B3n/192114254245636

Twitter de Catalans al món:
@catalanspelmon

http://casalcatalalima.wordpress.com
www.facebook.com/CasalCatalaLima
www.facebook.com/groups/306087142753401/?ref=ts&fref=ts
www.catalansalmon.com
http://www.facebook.com/pages/CATALANS-AL-M%C3%93N/135642677500
http://www.facebook.com/pages/Catalans-Al-M%C3%B3n/192114254245636
twitter.com/catalanspelmon
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