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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) 5,6%

PIB (2013) 367,46 M$

PIB per càpita (2013) 12.255,5 USD

IDH (2011) 0,735

Coeficient de Gini (2011) 0,390

Taxa d'Inflació (2013) 37,92%

Taxa d'atur (2013) 9,21%

1. Dades del país
a) Dades sociodemogràfiques

Nom oficial: República Bolivariana de Veneçuela
Capital: Caracas
Superfície: 916.447 km2
Població: 28.946.101 habitants
Idioma: Espanyol (oficial) i 31 llengües indígenes
Moneda: Bolívar (VEF)
Religió: Majoritàriament, catòlica. També hi ha protestants, musulmans i evangelistes.
Divisió administrativa: 23 Estats Federals i un Districte Capital
Densitat de Població: 32,85 hab/km2
Renda per càpita: 12.729 USD (2013)
Domini Internet: .ve
Codi telefònic: +58

b) Context historicopolític

La política a Veneçuela està completament polaritzada. Després d’una inestabilitat política constant, dictadures, 
cops d’estat i casos de corrupció, l’any 1998 Hugo Chávez hi guanya les seves primeres eleccions democràtiques. 
El partit, actualment dirigit per Nicolás Maduro,  que té el suport de les classes més desafavorides del país, ha 
guanyat totes les eleccions presidencials des de llavors. L’oposició, amb el suport de la classe mitjana i alta de 
la societat veneçolana, ha adoptat una posició d’enfrontament permanent. Les polítiques aplicades pels governs 
bolivaristes han tingut un gran impacte social entre les capes més pobres de la societat. L’oposició critica 
durament mesures com els canvis constitucionals i les lleis de regulació dels mitjans de comunicació.

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

La Revolución Bolivariana: el despertar de un pueblo (2004)
En nombre de la Libertad (2013)
Venezuela fights for freedom (2014)

c) Context econòmic

Veneçuela té les reserves de petroli més grans d’Amèrica Llatina. Durant l’última dècada, el país s’ha beneficiat 
dels preus internacionals del cru, que han permès d’augmentar la despesa estatal. El govern va nacionalitzar 
gran part d’empreses privades de sectors com els hidrocarburs, mineria, metal·lúrgia, ciment, banca i 
telecomunicacions. El creixement econòmic es va tancar en un destacat 5,6% del 2013, i una perspectiva de 
lleugera depreciació de cara el curs vinent. Gràcies a aquest creixement econòmic, el país ha estat capaç de 
reduir significativament els nivells de pobresa i desigualtat.

El desenvolupament de Veneçuela està molt lligat a les fluctuacions dels preus internacionals del petroli, que 
representen el 96% de les exportacions del país. Un altre problema important és la forta inflació, a causa d’una 
política monetària excessivament expansiva i supeditada als objectius fiscals. La inflació del 2013 es va tancar 
en un imponent 37,92%.

Tot i tenir un gran potencial, el sector turístic no està tan desenvolupat com en altres països d’Amèrica llatina. La 
inestabilitat social, les deficiències en infraestructures i la inflació en són els motius principals.

Font: CEPAL, FMI i Banc Mundial
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Salari (en bolívars)

Salari mitjà del país 5.000-7.000Bs (+ ajudes i salari indirecte)

Salari mitjà a temps parcial 3.000-4.000Bs (+ ajudes i salari indirecte)

Salari mitjà a temps complet 5.000-7.000Bs (+ ajudes i salari indirecte)

Salari mínim 3.500Bs (+ ajudes i salari indirecte)

Salaris per professió

Metge 10.000Bs

Infermer/a 6.000Bs

Dependent/a botiga 5.000Bs

Peó Indústria 4.000-6.000Bs

Professional en Gestió Cultural 6.000Bs

Transports 5.000Bs

Activitats de periodisme i comunicació 7.000Bs

Professor /a de primària 6.000Bs

Professor/a de secundària 8.000Bs

Professor /a d'universitat 9.000Bs

Auxiliar administratiu 5.000Bs

Arquitecte/a 10.000Bs

Recepcionista d'hotel 4.000Bs

Cambrer/a 4.000Bs

Advocat/ada 7.000Bs

Enginyer/a 9.000Bs

Educador/treballador Social 5.000Bs

2. Treballar a Veneçuela
a) Estructura laboral

Com és el mercat laboral?
L’estat és la principal font d’ocupació del país. Tot i que el sector privat aporta el 58% del PIB, ofereix menys 
oportunitats laborals que el sector públic. Segons el Banc Central Veneçolà, les activitats laborals que han donat 
més ocupació al país són els serveis comunals, socials i personals, que bàsicament responen a programes del 
govern, i la manufactura. Tot i el retrocés, la construcció continua essent l’àrea que més llocs de treball crea al 
país. També cal destacar el treball que s’ofereix des d’entitats financeres, electricitat, gas i aigua. 

La principal zona en ofertes laborals és el gran Caracas, seguit, a molta distància, per les províncies de Miranda 
i Carabobo. L’activitat principal de Veneçuela és l’explotació i el refinament del petroli per a exportar. Sempre 
es requereixen professionals i tècnics per treballar en aquest àmbit; fins i tot amb experiència en el sector de la 
construcció es pot treballar en feines específiques del sector petrolier. Es recomana buscar la feina a priori, és 
a dir, abans d’anar al país. Veneçuela també és una destinació més recomanable per a professionals amb nivell 
educatiu.

b) Plataformes de recerca de feina

On puc buscar feina?
Públiques
No hi ha plataformes públiques de recerca de feina.

Privades
Plataformes gratuïtes de recerca de feina. Les empreses hi publiquen les ofertes laborals. Es requereix registrar-
s’hi i adjuntar-hi el curriculum vitae. Les ofertes són consultables per àmbit i localització.
www.altillo.com/becas/venezuela.asp
www.altillo.com/trabajo/trabajo_ven.asp
www.bumeran.com.ve
www.computrabajo.com.ve
www.computrabajo.com.ve
http://ve.trabajar.com

c) Relació de salaris per sector

Aproximadament quan es cobra?
Cal tenir en compte que, a Veneçuela, tant els preus dels productes com els salaris pugen contínuament; per 
tant, des de l’elaboració d’aquesta Guia poden haver canviat substancialment els sous i també els preus dels 
béns i serveis. A molts salaris base, se’ls sumen complements salarials, ajudes o l’anomenada Cesta Tíquet.

1 Euro són 8,61 Bolívars Veneçolans (VEF)
Per comprovar possibles variacions en el canvi de divises consulteu el següent enllaç:
www.xe.com/es/currencyconverter

www.altillo.com/becas/venezuela.asp
www.altillo.com/becas/venezuela.asp
www.bumeran.com.ve
www.computrabajo.com.ve
www.computrabajo.com.ve
http://ve.trabajar.com
www.xe.com/es/currencyconverter
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2. Treballar a Veneçuela
d) Permisos de treball

Com obtinc els papers per treballar legalment a Veneçuela?
Hi ha diferents tipus de visats per poder treballar de forma legal a Veneçuela; un per treballar com a empleat 
d’empreses legalment establertes al país, i uns altres com a treballador per compte propi. Totes s’han de tramitar 
a les missions consulars de Veneçuela a l’exterior.

Per a l’obtenció del visat que permet treballar en alguna empresa veneçolana, es necessita un contracte o oferta laboral 
entre l’empresa i la persona sol·licitant del visat. Té una vigència d’un any (prorrogable). Un cop aconseguit un contracte o 
oferta de treball, cal aportar una sèrie de documents al consolat veneçolà de Barcelona. El cost d’aquest visat és de 54€.

Al següent enllaç del Consolat de Veneçuela a Madrid s’expliquen de forma detallada i entenedora els requisits 
i la documentació que cal aportar per obtenir aquest visat.
http://madrid.consulado.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=34

Els visats per a treballs per a compte propi són de caràcter temporal, i no permeten treballar per a una altra 
empresa: estan pensats per a inversionistes o representants d’empreses que han de visitar el país per fer-hi 
inversions, signar alguns contractes amb altres empreses o comprar alguns béns i serveis.

En els següents enllaços, s’hi poden trobar els requisits i la documentació exigida per a l’obtenció del visat per 
a inversionistes i el visat per realitzar negocis.
http://madrid.consulado.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=37
http://madrid.consulado.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=35

e) Consolat de Veneçuela a Catalunya

On m’he de dirigir per aconseguir els papers?
Consolat de Veneçuela a Barcelona
Adreça: Plaça Urquinaona, 6, 6a, oficina 6A, Barcelona
Pàgina web: www.consulvenbarcelona.com
Correu electrònic: contacto@consulvenbarcelona.com
Telèfon: 93 342 71 55
Horari: De dilluns a divendres, de 9.00 a 12.00 (atenció telefònica de 13.00 a 17.00)

f) Ambaixada i consolats espanyols a Veneçuela

Qui més em pot assessorar?
Ambaixada Espanyola de Veneçuela
Adreça:  Av. Mohedano, entre la 1ª i 2ª transversal, Colònia La Castellana, Caracas
Pàgina web: www.exteriores.gob.es/embajadas/caracas/es/Paginas/inicio.aspx
Correu electrònic: emb.caracas@maec.es
Fax: (+58-212) 261 08 92
Telèfon: (+58-212) 263 28 55, (+58-212) 263 38 76 i (+58-212) 263 08 32
L’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres, de 8.00 a 15.30 hores

Consolat General d’Espanya a Caracas
Adreça: Plaça de la Castellana, Edifici Bancaracas, pisos 7 i 10, Caracas
Pàgina web: www.exteriores.gob.es/consulados/caracas/es/Paginas/inicio.aspx
Correu electrònic: cog.caracas@maec.es
Fax: (+58-212) 266 57 45
Telèfon: (+58-212) 266 02 22, (+58-212) 266 03 77 i (+58-212) 266 12 41
L’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres, de 8.00 a 12.30

http://madrid.consulado.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=34
http://madrid.consulado.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=37
http://madrid.consulado.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=35
www.consulvenbarcelona.com
www.exteriores.gob.es/embajadas/caracas/es/Paginas/inicio.aspx
www.exteriores.gob.es/consulados/caracas/es/Paginas/inicio.aspx
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3. Què he de saber per 
viure a Veneçuela
a) Cost de la vida

Quin preu tenen els productes bàsics?
Cal tenir en compte que, a Veneçuela, tant els preus dels productes com els salaris pugen contínuament, amb 
taxes d’inflació que poden superar el 30%. Per tant, des de l’elaboració d’aquesta Guia poden haver canviat 
substancialment els preus de béns i serveis, i també els sous.

1 euro són 8,61 bolívars veneçolans (VEF)
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 8.000Bs i 25.000Bs

•	 El lloguer d’una habitació estàndard costa entre 2.000Bs i 8.000Bs

•	 Un bitllet senzill de bus urbà o metro val entre 1,5Bs (metro) i 5Bs (bus)

•	 Un bitllet de bus d’un recorregut de 100km costa entre 100Bs i 200Bs

•	 Un litre de gasolina costa 0,001Bs

•	 Una hora en un cibercafè val entre 40Bs i 60Bs

•	 La quota mensual d’internet a casa costa entre 100Bs i 600 Bs

•	 La quota mensual de telefonia mòbil costa entre 100Bs i 300Bs

•	 El menú del dia en un restaurant estàndard costa entre 100Bs i 150Bs

•	 Una ampolla d’un litre i mig d’aigua val entre 10Bs i 15Bs

•	 Un refresc de 33cl al supermercat costa entre 15Bs i 20Bs

•	 Un cafè en un bar estàndard costa entre 10Bs i 20Bs

•	 Un paquet d’1kg d’arròs al supermercat costa entre 10Bs i 15Bs

•	 Mig quilo de carn picada al supermercat val entre 70Bs i 100Bs

•	 Mitja dotzena d’ous al supermercat costen entre 20Bs i 30Bs

•	 Un litre de llet al supermercat val entre 25Bs i 40Bs

•	 Una cervesa en un bar estàndard costa entre 20Bs i 30Bs

•	 Un diari al quiosc val entre 12Bs i 18Bs

b) Plataformes de recerca de pis

On puc trobar allotjament?
Viva street: principal plataforma de cerca d’habitatge a Veneçuela amb una enorme quantitat de pisos de lloguer 
i pisos compartits
www.vivastreet.com.ve/alquilar-apartamento

Mitula: pàgina web amb milers d’ofertes de lloguer de tot tipus d’habitatges a Veneçuela
http://casa.mitula.com.ve/alquiler-apartamentos

Mercado Libre: una de les empreses d’anuncis classificats amb més oferta de lloguers d’habitatges a Veneçuela
http://inmuebles.mercadolibre.com.ve

Clasificados.com: plataforma amb diferents opcions d’habitatge que ofereix contacte directe entre propietaris 
i llogaters
http://ve.clasificados.com/categoria/inmuebles-alquiler-2

Doomos: empresa especialitzada en el sector immobiliari d’aquest país sud-americà
www.doomos.com.ve

c) Diners

Quines monedes i bitllets hi ha? 
El bolívar és la moneda oficial de Veneçuela (VEF). El bolívar té bitllets de 2, 5, 10, 20, 50 i 100. Les monedes 
són d’1, 5, 12,5 i 50 bolívars. És complicat obtenir bolívars a fora de Veneçuela i, per tant, la forma més fàcil i 
econòmica per disposar-ne és a través dels caixers automàtics del país.  

Com puc treure o canviar diners? 
A totes les ciutats mitjanes i grans abunden els caixers automàtics. Les principals marques de targetes de crèdit 
i dèbit internacionals són operatives a Veneçuela. Pot ser complicat trobar caixers en les zones més rurals i 
allunyades dels centre turístics. Hi ha un important mercat negre de dòlars (i en algun cas euros) amb individus 
que s’ofereixen a canviar divises a bon preu. Cal estar ben informat per no ser estafat. En molts comerços de les 
zones urbanes accepten el pagament amb targetes de crèdit, però poden afegir un suplement al cost del producte.

La majoria de poblacions grans i mitjanes disposen de bancs i cases de canvi. Els bancs i cases de canvi 
cobren comissions força elevades i a un preu poc convenient, però ofereixen més seguretat que al mercat negre. 
Algunes agències de viatges, hotels i altres establiments també poden acceptar canvis de diner en efectiu però 
amb comissions elevades.

En molt poques sucursals bancàries es poden rebre transferències internacionals de diners a través d’empreses 
com Money Gram o Western Union. Cal consultar el tipus de canvi del dia, ja que pot variar considerablement.

Altres coses importants
L’IVA a Veneçuela és d’entre un 12% i un 8%, 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%. Sovint pot estar inclòs en la factura. A Veneçuela, el regateig és habitual en una gran part de 
productes, mercats, taxis i hotels.

http://www.xe.com/es/currencyconverter/
www.vivastreet.com.ve/alquilar-apartamento
http://casa.mitula.com.ve/alquiler-apartamentos
http://inmuebles.mercadolibre.com.ve
http://ve.clasificados.com/categoria/inmuebles-alquiler-2
www.doomos.com.ve
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d) Idiosincràsia

Com són els veneçolans i les veneçolanes?
La gent és molt oberta i amb ganes de conversar. Tot i els problemes i les tensions socials, els veneçolans són gent 
simpàtica i amb sentit de l’humor. És comú batejar els nens i nenes amb noms sorprenents, fins i tot estrambòtics, 
moltes vegades derivats de l’anglès com ara Onedollar o Usnavy. És un país molt patriòtic i orgullós de la seva 
història, i s’hi celebra massivament qualsevol esdeveniment o proesa que sigui d’àmbit nacional.

Hi ha un fort abisme entre rics i pobres, fins a arribar a un 30% de la població que viu sota el llindar de la pobresa. 
Les dones són 1/3 de la força laboral del país, i gairebé la meitat dels treballadors es guanyen la vida gràcies a 
l’economia submergida. 

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 Veneçuela
Aló – Forma d’atendre el telèfon
Arepa – Menjar típic a base de blat de moro
Batea – Màquina de rentar roba
Bolo – Forma col·loquial de dir ‘bolívar’ (moneda)
Caimanera – Competició esportiva informal

3. Què he de saber per 
viure a Veneçuela

Candela – Perillós
Carajo – Persona, individu (col•loquial)
Catire – Blanc, ros
Chamba – Feina, treball
Chévere – Bo, agradable
Chimbo – Dolent, desagradable
Chinchorro – Hamaca
Filo – Gana
Fría – Cervesa (col·loquial)
Luca – Per designar 1.000 bolívars
Paco – Policia (col·loquial)
Pana – Amic
Rumba – Festa, reunió informal
Tabla – Bitllet de 100 bolívars (col·loquial)
Vaina – Paraula genèrica que pot designar objecte 
o situació

f) Seguretat

Veneçuela és segura?
Veneçuela és un país força segur, exceptuant algunes 
zones de la capital. Els robatoris són més presents a 
les grans ciutats que a les zones rurals. Es recomana 
augmentar les precaucions després de la posta de sol 
i al moment d’extreure diners d’una entitat bancària. 
Les zones frontereres amb Colòmbia ( Zulia, Táchira, 
Apure) són un punt molt calent a causa dels segrestos 
i del tràfic de drogues; és per això que s’han evitar.

g) Sanitat

De què m’he de prevenir?
El principal malestar que afecta els nous visitants a Veneçuela són els problemes derivats del menjar i les intoxicacions 
alimentàries. Es recomana, sobretot els primers dies, vigilar amb el menjar i la beguda. També són comuns els que 
es deriven de les picades de mosquits, sobretot a les zones més humides del país. En algunes zones tropicals 
endinsades a la selva hi ha risc de dengue i malària.

I si em poso malalt?
El sistema sanitari públic és gratuït. A tot el país hi ha una bona xarxa d’hospitals i clíniques; a Caracas és fàcil 
trobar assistència mèdica de qualitat, però no tant a les zones rurals.

Trobaré tots els medicaments?
Hi ha també una bona xarxa de farmàcies extensible a tot el territori veneçolà. Per solucionar petits problemes, 
les farmàcies estan capacitades per posar injeccions i administrar certs medicaments.

h) Clima

Quin temps hi fa?
Les estacions climàtiques de Veneçuela varien d’acord amb les pluges i no de la temperatura, que es troba entre 
20 i 30 graus de mitjana. L’estació seca va de desembre a abril, i la resta de l’any es considera estació humida. La 
durada d’aquestes estacions i la quantitat de precipitacions poden variar significativament segons la zona del país.

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 és l’A i el B, amb una tensió de 110 volts; tot i així, també es poden trobar fàcilment 
endolls del tipus G, que suporten un voltatge de 220 i que permeten la utilització d’electrodomèstics més potents 
i aires condicionats.

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 a Veneçuela?

CENTRE CATALÀ DE CARACAS

El Centre Català de Caracas és un dels casals més actius i amb unes instal·lacions 
més completes i espectaculars. Fundat el 1945 per exiliats de la Guerra Civil, la 
seu compta amb diversos espais polivalents, un teatre propi, una biblioteca, un 
bar restaurant, una piscina, pistes de tenis, futbol, bàsquet o un frontó.

A banda de les activitats de promoció de la cultura i llengua catalanes que s’hi 
desenvolupen durant tot l’any, el Centre Català disposa d’un grup de teatre 
propi, una coral, un esbart dansaire i un programa de ràdio.

Adreça: Final de la 3a Avinguda de los Palos Grandes, Colònia del Chacao, Caracas
Pàgina web: www.centrecatala.com
Correu electrònic: centre.catala@gmail.com i atencionalsocio@gmail.com
Telèfon: (+58) 0 212 283 98 97 i (+58) 0 212 283 76 35
Facebook: www.facebook.com/centrecatala.decaracas

4. Comunitats catalanes 
a l’exterior

CASAL DELS PAÏSOS CATALANS DE LA GUAIANA

Nascut al 2006, el Casal és una fundació sense ànim de lucre que pretén aglutinar 
a totes aquelles persones nascudes en terres de parla catalana, descendents 
i interessats en la cultura catalana residents en aquesta regió veneçolana. 
Organitzen activitats culturals amb la intenció d’unir llaços entre les cultures 
veneçolana i catalana.

Actualment el Casal no disposa de seu física però us hi podeu posar en contacte 
a través del següent grup de Facebook del Casal Català dels Països Catalans.
www.facebook.com/groups/71189824293

Altres canals on contactar amb catalans residents a Veneçuela

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

www.centrecatala.com
www.facebook.com/centrecatala.decaracas
www.facebook.com/groups/71189824293
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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