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Notícies 
 

Concurs de fotografia “Europa la meva regió” 
El tercer concurs anual de fotografia ‘Europa en la meva regió' vol distingir un any més els 
projectes que han rebut finançament com a part de la política regional de la UE.  El concurs es 
realitzarà via Facebook fins al proper 25 d'agost. 
Les 100 fotografies més votades seran valorades per un jurat de fotògrafs professionals. Els tres 
guanyadors rebran els premis (un viatge a Brussel·les i 1000€ per a un equipament fotogràfic per 
a cadascú) durant la setmana dels Open Days, que tindrà lloc a Brussel·les el proper mes 
d'octubre. 
 
Més informació: http://goo.gl/USv8GJ 
 

 

Premi Europeu Paisatge Sonor 2014 
El concurs te com a objectiu crear consciència sobre les repercussions sanitàries del soroll i 
recompensar les iniciatives europees que puguin ajudar a reduir l’excés de so. Qualsevol 
producte, campanya, innovació o esquema que ofereix una solució creativa al problema del 
soroll, que s’hagi realitzat fins al 1 d’agost de 2014, podrà ser guanyador del Premi. es podran 
enviar propostes fins al 18 d’agost  de 2014. 
 
Font: http://goo.gl/gzK7CW 
 

 
 

Concurs per guanyar un Interrail 
La fundació  Schwarzkopf, i la companyia de ferrocarrils alemanya (Deutsche Bahn), ofereixen 
l’oportunitat a joves de 17 a 25 de guanyar un bitllet d’Interrail Global Pass per poder visitar els 
països veïns que els participants vulguin. Per tal de participar s’ha de fer la proposta de viatge de 
3 a 6 setmanes amb un tema d’investigació per tal de contribuir al desenvolupament cultural o 
polític en el context de la integració europea. S’haurà de realitzar una memòria resumint 
l’experiència. 
 
Data límit: 1 de Setembre 
Més informació: http://goo.gl/kasn0b 
 

 

Planifica el teu viatge 
El portal de al Joventut Europea publica un article amb pàgines webs i aplicacions útils 
per planificar el teu viatge per Europa. Ja marxis a l’aventura, a buscar feina, a realitzar 
un intercanvi o un voluntariat, els recursos et poden facilitar molt la teva planificació!  
 
Hi trobaràs informació sobre rutes culturals i racons especials d’Europa, aplicacions sobre 
les normes de circulació a cada país i informació sobre els drets del viatger. 
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Font: http://goo.gl/Z57RjS 

Aquest estiu 
 

Viatge de descobriment a Polònia 
L’associació Nexes organitza un viatge de descobriment a Polònia del 2 al 10 de Setembre. El 
viatge portarà als participants a tres ciutats: Varsòvia, Krakovia i Breslau. Durant el camí es 
coneixerà la Polònia de l’ocupació Nazi, l’època comunista fins a l’època actual passant pels 
barris més emblemàtics i coneixent la gastronomia local. El viatge té un cost 575 euros inclou 
l’allotjament i la majoria dels àpats.  
 
Data límit: 14 de Juliol (o fins a cobrir places) 
Més informació: http://goo.gl/FtAZF0 
 

Camps de treball 
 
Els de treball internacionals: són una experiència on els voluntaris es responsabilitzen de 
realitzar una feina de suport en l’àmbit social, mediambiental, cultural, educatiu, ... 
S’organitzen grups de joves de diferents procedències per afavorir l’intercanvi cultural, i s’hi pot 
practicar un idioma estranger. Duren unes poques setmanes. L’edat mínima són 18 anys però 
quan es tracta de països del Sud global normalment són 20 o 21. Cal pagar tots els costos de 
viatge i assegurança i una quota per a l’organització catalana (100-150€). En alguns casos 
l’organització local requereix una altra quota per participar al camp. Les despeses d’allotjament 
i manutenció queden cobertes, així com els processos obligatoris de formació prèvia i d’avaluació 
posterior. 
 
Els camps de treball van sortint, i les places es van exhaurint força ràpid. Si vols marxar aquest 
estiu, no t’adormis! 
 
Entitats coordinadores a Catalunya: http://www.sci-cat.org/  http://www.cocat.org/ 
 
 

 

Trobada de joves a Turquia 
Genctur organitza una trobada de joves amb menys oportunitats i joves universitaris de diferents 
ciutats de Turquia per tal de facilitat la inclusió i l’intercanvi cultural, així com la millora 
d’oportunitats. Es realitzaran activitats d’educació formal i informal. Els voluntaris organitzaran i 
duran a terme activitats diverses pels participants de la trobada: esports, practica d’angles, 
música, manualitats, etc. Es demanen voluntaris amb més de 22 anys i que tinguin experiència en 
els àmbits dels tallers que organitzaran i en educació no formal (monitor o director de lleure, per 
exemple). També bones capacitats comunicatives, ja que molts dels participants no parlaran cap 
llengua estrangera. El camp es realitzarà del 30 d’Agost al 13 de Setembre, l’idioma del camp és 
l’anglès. 
 
 
Data límit: Fins a cobrir places. 
Entitat coordinadora: http://www.cocat.org/ 
Més Informació: http://goo.gl/gne3kT 
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Renovació i arqueologia a França  
El poble històric Juign-sur-Sarthe a començat tasques de renovació de patrimoni històric i 
cultural. També s’han trobat jaciments prehistòrics durant les excavacions arqueològics. Les 
tasques dels voluntaris seran col·laborar en la reconstrucció dels edificis fent servir mètodes 
tradicionals com el morter. Els voluntaris dormiran en tendes en un camp de futbol, cuinaran 
junts i hauran de portar el seu sac de dormir. El camp es realitzarà de l’1 al 22 d’Agost, l’idioma 
del camp és l’anglès. 
 
Data límit: Fins a cobrir places. 
Entitat coordinadora: http://www.cocat.org/ 
Més Informació: http://goo.gl/j7Lvi4 

 
 

Setmana de la Pau a Budapest 
La Branca del SCI de Budapest organitza la setmana de la Pau on es realitzaran esdeveniments i 
tallers per millorar la convivència i lluitar contra la discriminació de gènere, racisme, xenofòbia i 
promoure la ciutadania activa. Els voluntaris cooperaran a la realització dels tallers i 
esdeveniments, realitzaran entrevistes als activistes involucrats, i podran ajudar en 
l’organització. El camp es realitzarà del 27 de Juliol al 2 d’Agost, i l’idioma del camp és l’anglès. 
 
Data límit: Fins a cobrir places. 
Entitat coordinadora: http://www.sci-cat.org/ 
Més Informació: http://goo.gl/0XX5sC 
 

 
Nens a Armènia 
L’objectiu del camp de treball és cooperar en un campament d’infants amb discapacitat i 
realitzar algunes tasques mediambientals al territori. Els voluntaris s’encarregaran de netejar i 
preparar l’espai on els infants fan les seves activitats, i realitzar amb ells activitats de lleure 
després de la seva teràpia. El camp es realitzarà del 25 de Juliol al 7 d’Agost, i l’idioma del camp 
és l’anglès. 
 
Data límit: Fins a cobrir places. 
Entitat coordinadora: http://www.sci-cat.org/ 
Més Informació: http://goo.gl/vDHMwy 
 

 

Centre de refugiats a Holanda 
AZC és un centre de refugiats que demanen asil polític a Holanda. Al centre viuen refugiats que 
han obtingut l’asil, i altres que no l’han obtingut i estan esperant. L’objectiu principal del camp 
de treball es treballar amb els nens del centre i fer activitats amb ells. També es realitzarà un 
estudi sobre els refugiats a Europa. Els voluntaris dormiran junts en un edifici adjunt. El camp es 
realitzarà del 26 de Juliol al 10 d’Agost, i l’idioma del camp és l’anglès. 
 
Data límit: Fins a cobrir places. 
Entitat coordinadora: http://www.sci-cat.org/ 
Més Informació: http://goo.gl/SDLRWm 
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Renovació a Marroc 
El camp de treball es realitza a 12 quilòmetres de Tànger, a la “Maison des jeunes Bahraouiyine”. 
Es realitzaran tasques de renovació de l’edifici: pintura, creació de frescos i jardineria. La feina 
és de 5 hores al dia. Els voluntaris organitzaran les seves activitats de lleure, cuinaran els seus 
propis àpats. El camp es realitzarà del 17 al 31 d’Agost, l’idioma del camp és l’anglès. Hi ha una 
quota extra de 45 euros. 
 
Entitat coordinadora: http://www.cocat.org/ 
Més Informació: http://goo.gl/l5G2Wt 
 

 

Festival de dansa a Suècia 
L’associació Bredsjö Culture Cooperative organitza un festival de dansa i teatre. Els voluntaris del 
camp de treball recolzaran l’organització i logística: venda d’entrades, cuina, atenció als 
assistents.. També es realitzaran tasques de renovació del jardí de la casa de les missions. Durant 
el temps lliure els voluntaris podran participar en tallers de teatre i dansa, realitzar excursions 
per les rodalies, etc. El camp es realitzarà del 5 al 20 d’Agost, l’idioma del camp és l’anglès. 
 
Data límit: Fins a cobrir places. 
Entitat coordinadora: http://www.sci-cat.org/ 
Més Informació: http://goo.gl/ra6cNO 
 
 

Intercanvis Juvenils i  
Formacions Internacionals 

 
Les formacions internacionals són adreçades a joves i professionals que treballin en l'àmbit de la 
Joventut subvencionats pel programa Joventut en Acció.  
Els intercanvis juvenils són estades de curta duració, majoritàriament per a joves de 18 a 25 anys  
(alguns a partir de 13 i fins a 30 anys) a un país participant del programa Joventut en Acció.  
El viatge sol estar parcialment subvencionat, i l’estada està coberta. Els criteris de participació 
poden variar en funció del projecte i l’entitat coordinadora, demanant quota de participació i/o 
de soci de l’entitat. 

 

Congrés internacional a Alemanya 
La Representació Regional a Bonn de la Comissió Europea i l’Agencia Federal per a l’educació 
cívic conviden a 60 joves de 18 a 25 anys de tots els països membres de la Unió Europea a una 
conferencia on debatrà sobre el futur de la Unió Europea. Hi haurà conferencies sobre el 
concepte Europeu entre els joves i la ciutadania Europea en tres tallers amb temàtiques de 
Societat, Medi ambient i Economia. L’allotjament, manutenció i el transport estan coberts per 
l’organització. 
 
 
Data límit: 25 de Juliol 
Més informació: http://goo.gl/g1VVC8 
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Formació sobre ecologia a França  
Formació pretén donar eines als participants per actuar, al teu dia a dia, d’una forma que 
respecti el medi ambient i fer créixer la consciència mediambiental dels que t’envolten. Es 
realitzaran tallers, debats I diferents activitats d’educació no formal. La formació es realitzarà a 
Bédille, en una antiga granja en el camp. L’allotjament I manutenció està cobert, I s’ha de pagar 
la quota de soci de l’entitat d’enviament (30 euros) I el 30% del cost del viatge. La formació es 
realitzarà del Del 22 de Juliol a l’1 I l’idioma és l’anglès. 
 
Data límit: Fins a cobrir places (tot i que la data oficial és el 9 de Juliol, el termini està obert 
fins a cobrir places) 
Més informació: http://goo.gl/A8xqlq 
 

 

Formació sobre comunicació i RRPP a Polònia 
L’associació Wrocław Youth Club organitza una formació per empoderar a joves actius, 
associacions i treballadors juvenils amb eines de comunicació i relacions públiques per 
associacions, amb participants de Bulgària, Grècia. Hongria, Itàlia, Portugal, Romania, República 
txeca i Espanya. El curs està subvencionat per Erasmus+, l’allotjament i manutenció estan 
coberts i part del viatge també. la formació es realitzarà a Breslau, Polònia del 2 al 10 d’Agost 
del 2014. L’idioma del curs és l’anglès. 
 
Data límit: Fins a cobrir places. (20 de Juliol) 
Més informació: http://goo.gl/N5ejkL 
 

 

Intercanvis Juvenils Internacionals a Catalunya 
 
Catalunya voluntària té places per a dos intercanvis juvenils internacionals a Vilanova i la Geltrú. 
Els participants tindran l’allotjament i manutenció coberts i només s’hauran de pagar el 
desplaçament. 
 
“Writing stories by the sea” Del 9 al 16 d’Agost. Aquest intercanvi consisteix en desenvolupar la 
creativitat, la solidaritat i l’expressió cultural a través de l’escriptura creativa, la poesia visual o 
el light painting. HI participaran joves de Polònia, Itàlia, Bulgària i Catalunya. 
 
 
Data límit: Fins a cobrir places. 
Més informació: http://goo.gl/GAaL48 
 
 

“Personal Branding 4 EUth employment” del 30 de Juliol al 6 d’Agost. L’intercanvi consisteix en 
la creació d’una marca personal, identificar les habilitats i actituds útils per trobar feina a 
Europa, intercanviar coneixements per elaborar un CV, fer una entrevista, etc. 
 
Data límit: Fins a cobrir places. 
Més informació: http://goo.gl/XAYy9h 
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Formació “behind the youth work” a Itàlia 
Nexes té 4 places per a la formació internacional “behind the youth work” per a joves voluntaris 
actius i treballadors de joventut de 6 països. Els objectius del projecte són de millorar la qualitat 
del treball a l'àmbit  de la joventut desenvolupant coneixement, competències i habilitats que 
donaran suport al treball de joventut amb una aproximació més inclusiva cap a joves amb menys 
oportunitats. La formació està subvencionada per Erasmus+, l’allotjament i manutenció estan 
coberts i part del viatge també. La formació es realitzarà del 13 al 20 de Setembre. L’idioma del 
curs és l’anglès. 
 
Data límit: Fins a cobrir places. 
Més informació: http://goo.gl/09c99a 
 
 

Formació Internacional doble a Eslovènia 
 
Catalunya voluntària té places per a dues formacions que es realitzaran a l’Octubre i Desembre, a 
Eslovènia “Active thinking is being active” 
 
Activitat 1: “Some people have to move in order to think” del 4 al 10 d’Octubre de 2014. Aquesta 
formació promou l’estil de vida saludable, l’esport, l’educació a través de l’esport i obrir-se a 
temàtiques com la discriminació, inclusió social, comunicació, emocions,... 
Més informació: http://goo.gl/fh3hiR 
 
Activitat 2: “Transformation of movie-watching experience” Del 6 al 13 de desembre de 2014. 
Aquesta formació tracta de la passivitat dels joves envers la societat. La televisió juga un paper 
important, així que s’aprendran diferents metodologies d’anàlisi de pel·lícules i formes de 
transformar l’experiència de ver pel·lícules des d’un passiu a un actiu.  
televisió juga un paper crucial en la creació d’aquesta situació. 
Més informació: http://goo.gl/O4d9Yv 
Data límit: Fins a cobrir places. 
 

Voluntariat Europeu 
 
 
Servei de Voluntariat Europeu és un programa de la Unió Europea que permet a joves d’entre 
18 i 30 anys fer un voluntariat de 6 a 12 mesos en un país de la Unió Europea o països veïns. El 
programa inclou allotjament, manutenció, assegurança, diners per a despeses bàsiques i curs de 
llengua. 
 
Voluntariat artístic a Romania 
Catalunya Voluntària ofereix 2 places de voluntariat de 6 mesos a Romania, per començar el 
Novembre de 2014. El voluntaris realitzaran activitats de promoció del teatre, l’art al carrer, la 
promoció de la ciutat Timisoara com a capital Europea i la promoció del programa Erasmus+. 
 
Data límit: Fins a cobrir les places 
Més Informació: http://goo.gl/1oXmVe contacte: comunicacio@catalunyavolutnaria.cat 
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Voluntariat de 4 mesos a Croàcia 
El voluntariat es realitzarà en una comunitat medioambiental organitzada per joves amb 
l’objectiu de viure de forma sostenible i amb decisions preses en consens. El voluntari 
col·laborarà en les diferents activitats que es duen a terme com a l’hort ecològic, reciclatge 
creatiu, recolzament durant els visites i tallers que s’organitzen.  
 
Data límit: Fins a cobrir la plaça. 
Més Informació: http://goo.gl/noVlau 
 

 

Voluntariat social i educatiu a Grècia 
L’entitat Experimental Technology Education Sport orienta als joves que es troben en situació 
d’atur mitjançant les eines que ofereixen les noves tecnologies. El projecte tindrà lloc a l’illa de 
Chios. L’associació treballa en xarxa amb les escoles de la zona, treballadors socials i també té 
projectes a escala internacional. El voluntari col·laborarà amb les activitats ordinàries del 
centre, la ràdio i la comunicació.  
 
Data límit: Fins a cobrir la plaça. 
Més Informació: http://goo.gl/TpsNbC 
 

 

Voluntariat de curta durada a Geòrgia 
Es busquen voluntaris residents a l’estat espanyol per realitzar un voluntariat d’un mes on 
participaran 15 voluntaris amb la missió de promoure iniciatives i activitats d’educació no formal. 
Les activitats principals seran implementades en base a dos objectius: desenvolupament de la 
societat civil i cooperació internacional per al desenvolupament. 
 
Data límit:  1 de Setembre de 2014 
Més Informació: http://goo.gl/aryn4i 

 

Diversos projectes de Voluntariat a Bèlgica 
L’associació AFS Intercultural de Bèlgica coordina uns 40 projectes a Bèlgica. Com a entitat 
coordinadora realitza la selecció els projectes. Entre les oportunitats hi podem trobar projectes 
amb nens a escoles i jardins d’infància, projectes relacionats amb el circ, amb persones 
discapacitades, a universitats, amb patrimoni cultural, amb gent gran, amb persones amb menys 
oportunitats, projectes d’agricultura i medi ambient, amb animals, entre d’altres. 
 
Data límit:15 d’Agost. 
Més Informació: http://goo.gl/E4YJ39 

 

Voluntariat a Alemanya 
Plaça de voluntariat europeu a un centre intercultural de la zona de Dortmund. El centre treballa a favor 
de la interculturalitat a Europa, i promou activitats per a facilitar la integració de la immigració de la 
zona. Les tasques del voluntari seran de suport a la programació habitual del centre (tallers, cinefòrums, 
cicles de conferències...). El voluntari començarà el projecte al gener del 2015, però existeix certa 
flexibilitat amb les dates. 
 
Data límit: Fins a cobrir la plaça. 
Més Informació: http://goo.gl/OHhdG3 
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Beques d’estudi 
 

Beques de Màster o postgrau a UK 
La universitat de Swansea concedeix 100 beques per estudiants universitaris amb titulació de 
grau, que vulguin realitzar alguns dels estudis de postgrau o màster que ofereix aquesta 
universitat. La beca té una dotació de 3000€ per cobrir despeses de matriculació.  
 
Data límit: 25 de Juliol 
Més Informació: http://goo.gl/nT7fPt 

 
Beques Hubert H. Humphrey a EEUU 
El programa de beques Hubert H. Humphrey concedeix 200 beques per actualitzar coneixements 
acadèmics i professionals en els àmbits d’estudi dels candidats. La beca es assignada en funció de 
l’àrea I el perfil dels estudis. La beca cobreix les quotes de matrícula, curs d’anglès si es 
requereix, assignació mensual, assegurança mèdica i el viatge d’anada i té una duració de 10 
mesos. Es requereix tenir una titulació universitària, cinc anys d’experiència professional i no 
haver tingut una experiència prèvia als Estats Units. 
 
Data límit: 1 d’Octubre de 2014 
Més Informació: www.humphreyfellowship.org 
 
 

Pràctiques Laborals 
 

 
Pràctiques de traductor a la Comissió Europea 
La direcció general de la Traducció de la Comissió Europea ofereix pràctiques remunerades cada 
any. La duració es de cinc mesos i les poden sol·licitar titulats universitaris. Es requereix domini 
d’una de les llengües oficials de la EU i domini de l’anglès, francès o alemany per fer la 
traducció. 
 
Termini: 29 d’Agost 2014 
Més informació:  http://goo.gl/jZnq2Q 
 

 
 

Pràctiques al centre Europeu de llengües modernes  
El Centre Europeu de llengües modernes a Àustria te un programa de pràctiques per a joves en 
els diferents disciplines: espai web, documentalista i administració i finances. El programa de 
practiques facilita allotjament a la ciutat de Gratz i una paga de 720 euros al mes durant els 6 
mesos de duració. Demanen un bon nivell d’angles, francès i es valora molt l’alemany. 
 
Data límit: 31 d’agost 
Més Informació: http://goo.gl/Yp6cQD 
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Pràctiques del defensor del poble Europeu 
Pràctiques al defensor del poble Europeu de 4 mesos de duració amb possibilitat d’expendre-ho a 
11 mesos. Els candidats han d’estar titulats en dret i tenir experiència professional i parlar al 
menys dos de les llengües oficials de la unió Europea, i coneixement de Francès i Anglès,. 
 

Data límit: 31 d’agost 
Més Informació: http://goo.gl/zC11sm 
 
 

Pràctiques al Consell Europeu 
 
Pràctiques al Consell d’Europa per a graduats principalment en dret, ciències polítiques, 
relacions internacionals, economia, estudis europeus, també es valoren els perfils en l’àmbit 
d’energia i medi ambient, recursos humans, agricultura i salut alimentària. Es demana nivell 
molt alt d’anglès o francès. Les pràctiques es faran de febrer a Juny del 2015. 
 
Termini: 1 d’octubre 
Més informació: http://goo.gl/hFb6ft 
 
 
 
 
 

Ofertes de Feina 
 

Atenció a persona dependent a UK 
Es busca una persona per cuidar d’un senyor 89 anys, de parla espanyola al Regne Unit. Es 
demana algú que vetlli cinc nits i dos dies a la setmana. Les tasques es ajudar a la persona a 
rentar-se, vestir-se, fer la compra, el menjar, etc. Ofereixen allotjament i menjar els dies de 
feina. Es fa contracte i acord de les tasques.  
 
Data límit: Sense especificar 
Més Informació: http://goo.gl/u1q6vr 
 

 
 

Traductor per la EU 
L'Oficina Europea de Selecció de Personal, EU Careers, convoca un concurs d’oposició per a 
traductors. Hi ha 48 de les places per a traductors al castellà. 
 
Data límit: 5 d’agost  
Més Informació: http://goo.gl/VwEPmk 
 
 
 
 

Recol·lector de fruita a Holanda 
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Feina temporal de recol·lecta de peres al sud d’Holanda. Busquen persones amb motivació, 
rapidesa i ganes de treballar a l’exterior. Es valora experiència prèvia en agricultura però no és 
essencial. El contractant facilitat allotjament a prop de la   
 
Data límit: Sense especificar 
Més Informació: http://goo.gl/kTd6GT 

 
 

Infermeres al Regne Unit 
Cas Recruitment realitza un procés de selecció per trobar infermeres de salut mental per a 
empresa  del sector. Ofereixen contractes de jornada complerta amb sou de 14 a 17 lliures l’hora 
en funció de l’experiència. Es demana nivell alt d’anglès, motivació i estar col·legiat al regne 
unit (o en procés) en el NMC, experiència i interès en salut mental. 
 
Data límit: Entrevistes a Barcelona 19 de Juliol 
Més Informació: http://goo.gl/XcFJTA 
Registre NMC: http://goo.gl/Qsph6M 
 

  

Carnisser a Alemanya 
Oportunitat de feina dins del marc de la formació dual en empresa de productes alimentaris 
alemanya. El candidat a de tenir coneixement d’Alemany, tot i que l’empresa ofereix un curs 
d’idioma durant el primer any. També s’ha de tenir la titulació de l’ESO i 18 anys. Ofereixen un 
sou de 970 euros durant els primers 3 anys, possibilitat d’allotjament a Munich, transport a 
l’empresa.  
 
Data límit: Sense especificar 
Més Informació: http://goo.gl/hbX10V 

 
 

Treball a línia de producció al Regne Unit 
Empresa recerca a personal en línia de producció per seleccionar productes petits i posar-los en 
safates. Els candidats  han de tenir experiència en fàbrica o línies de producció, es requereix 
rapidesa.   
 
Data límit: Incorporació immediata 
Més Informació: http://goo.gl/kc4Adp 

 
 

Programador Java a Berlín 
L’empresa de selecció recerca candidat per a important empresa que realitza una aplicació 
d’aparcament gratuït. Es requereix experiència mínima de dos anys i graduat de pla de Bolònia. 
Parlar anglès és imprescindible, l’Alemany es valora però no és imprescindible.  
 
Data límit: Sense especificar 
Més Informació: http://goo.gl/6ZCpqs 
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Infermeres al Regne Unit 
L’empresa especialitzada en la contractació de professionals sanitaris Synergy Group, està 
buscant infermers en especialitats d’oncologia, UCI, medicina interna i planta quirúrgica. És 
requereix nivell mig o alt d’anglès, experiència professional d’un any mínim i estar col·legiat 
(o en tràmits) al NMC del Regne Unit. 
 
Data límit: Entrevistes del 22 al 24 a Madrid. 
Més Informació http://goo.gl/fxPoqC 
Registre NMC: http://goo.gl/Qsph6M 
 
 
 
 

Maresmencs al món 
 

Camp de treball a Itàlia 
Júlia Porto Vicente és una jove de 19 anys estudiant de comunicació d’Arenys de Mar, 
participant d’un camp de treball internacional de curta durada realitzat el passat mes 
de Juny a Ischitella un poblet situat entre el llac Varano i la costa Adriàtica italiana. 
 

Vaig arribar el 19 de Juny, dos dies abans de començar el 
camp de treball. Volia conèixer de primera mà aquell indret 
que esdevindria la meva llar durant dues setmanes. Allà 
començaria el meu quart camp de treball. Em semblava un 
lloc molt acollidor, i així ho va ser. No tan sols ho era el lloc, 
sinó també la gent que m’acompanyaria en aquell 
esdeveniment.  
 
Dons bé, érem 11 voluntaris d’arreu del món compost per una 
xinesa, dos turcs, dos mexicans, dos russos, un letó, una 
canadenca, el cap del camp un Italià i jo. El llenguatge 
principal del camp era l’anglès, es dona per entès que tothom 
el compren, tot i així es podien diferenciar altres idiomes. 
Érem un grup cultural molt divers, tot i això,  jo em vaig sentir 
com a casa ja que la cultura Italiana és quasi com la nostra, 
d’un caràcter mediterrani, gent molt oberta i de la broma.   
 
Estàvem allotjats en 2 bugalows de 6 persones, situat a 10 min 

caminant de la nostre àrea de treball. Nosaltres cuinàvem tots els àpats, menys 3 dies 
excepcionals que vàrem dinar en un restaurant. La nostre alimentació es regia bàsicament de 
pasta, era l’únic conflicte diari del camp. No hi havia molta varietat de menjar, però també 
alguns voluntaris ens van oferir plats típics del seu país. 
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Aquest workcamp consistia en la planificació i organització d’un triatló sostenible. La idea era 
crear un esdeveniment de gran tirada multitudinària sota el nom de “Treeathlon” com a “Carrera 
Verda”. Aquesta idea és impulsada per Fabrizio Cutela president de la empresa Earth Ware 
(http://www.earthware.it/). 
Un dels objectius principals 
entre d’altres, és que en el 
VLTri s’ha introduït un nou 
sistema anomenat “eco àrea” 
promovent el reciclatge i la 
deposició adequada dels 
materials utilitzats en la 
realització de l'esdeveniment, 
ja que són excessives les 
escombraries que es generen en 
aquests actes.  
 
En els primers dies vam fer 
l’estudi de les vies de natació, 
ciclisme i carrera. 
Posteriorment era la construcció 
de vies amb les barreres, el 
campament base, zones de 
senyalització, àrea d'exposició i 
tota la logística de la cursa. Durant l’acte, els voluntaris vam dur a terme el servei de refrescs, la 
veu en off, les vies de senyalització i els guardonadors. Un cop finalitzada la carrera, la tasca era 
de neteja i desmuntatge de les àrees. 
 
Els camps de treball són experiències que et fan créixer interiorment, a partir del que fas o 
deixes de fer vas construint el teu jo. Aprens altres valors a través de les diferents cultures que 
coexisteixen en un mateix camp. Coses que tu menyspreaves comencen a tenir un valor. Et 
sorprèn com trobes a faltar coses de la vida quotidiana, ja sigui un coixí, mantenir un conversació 
en català, el pa amb tomàquet, etc. Recomano  a tots els joves tenir una experiència similar per 
obrir-se a conèixer noves tradicions, indagar per nous indrets, fent-ho de primera mà.  
 
No són gaires les tramitacions que has de fer, posar-te en contacte amb l’entitat coordinadora, 
en el meu cas la Cocat. A la seva pàgina web trobaràs el cercador de camps de treball. Quan 
trobis el que t’agrada, fas la inscripció i el pagament de la quota. Abans de marxar al estranger 
has de tenir clar on vas, Itàlia es un país de la Unió Europea i que per tant no fa falta viatjar amb 
passaport, amb el DNI tens més que suficient. Tot i així, necessites contractar una assegurança 
sanitària o pots fer amb la Targeta Sanitària Europea. També t’has de pagar viatge. 
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Jo recomano deixar dies de marge per a la anada i tornada. Es necessari saber com arribar fins al 
camp de treball, i a vegades és complicat. En aquest camp de treball l’aeroport més a prop era a 
Pescara una ciutat a 197km del punt de trobada, aproximadament unes 5h amb transport públic. 
No hagués pogut arribar a temps, si el dia de arribava fos el mateix que dia d’inici del camp. I 
per la tornada, és freqüent allargar l’estada al país ja que els voluntaris que venen de més lluny 
tenen una ruta planificada i sovint busquen gent per seguir l’aventura.  
 
Web d’interès: 
Coordinadora de camps de treball de Catalunya 
http://www.cocat.org/ 
 
 
 
 

Servei de Mobilitat estiu 2014 
 
 
El servei de Mobilitat Internacional romandrà tancat durant l’agost de 2014. Podeu demanar 
informació al vostre punt d’informació juvenil municipal, i podreu demanar assessories pel mes 
de Juliol i Setembre. 
 
Per aquest motiu, el mes d’agost tampoc hi haurà butlletí de Mobilitat Internacional Jove del 
Maresme. Tornarem a obrir portes el dia 1 de Setembre per amb el nostre horari d’assessoria 
habitual.  
 
Vols rebre el butlletí mensual a la teva adreça electrònica? 

Subscriu-te aquí: http://goo.gl/yKb0jU 
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El servei de Mobilitat Internacional Jove del Maresme 
és un projecte format per 19 municipis del Maresme: 
Alella, Arenys de Mar, Arenys de Munt, Cabrera de 
Mar, Cabrils, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, 
Mataró, Palafolls, Pineda de Mar, Premià de Dalt, 
 Sant Iscle de Vallalta, Sant Cebrià de Vallalta, Sant 
Pol de Mar, Sant Vicenç de Montalt, Tordera, Vilassar 
de Dalt i Vilassar de Mar, amb el suport i coordinació 
del Consell Comarcal del Maresme. 

 
Al servei realitzem tallers periòdics sobre temes relacionats amb la Mobilitat Internacional: 
Treballar a l'estranger, trobar feina qualificada, realitzar pràctiques laborals, Voluntariat i 
estades solidàries, camps de treball internacionals, intercanvis juvenils, entre d'altres! 
 
També podràs rebre informació personalitzada a l'Assessoria Presencial, demanat hora 
prèviament: 
Dimarts de 17 a 20h a Mataró. 
Dimecres de 16 a 20h a Can Jorba, Vilassar de Mar. 
Dijous de 15:45 a 20h a Malgrat de Mar. 
Divendres de 10 a 13 i de 17 a 20 h a Mataró. 
 
Per a més informació, inscripcions als tallers o demanar hora per l'assessoria presencial, 
contacteu el punt d'informació Juvenil del vostre municipi. 
 
 
 
 
 

Segueix-nos al Facebook per informar-te dels propers tallers i ofertes: 
www.facebook.com/Mobilitat.Internacional.Maresme 

La informació facilitada en aquest butlletí ha estat extreta de les pàgines web i els portals que 
s'indiquen. El servei d'assessoria de Mobilitat Internacional del Maresme així com els municipis 
col·laboradors no es fan responsables dels possibles errors o modificacions que es puguin produir 
a les informacions que contenen les mateixes. 
 


