
 

 



 

LAST CALL! STreet ART-  INTERCANVI JUVENIL A VITERBO,  ITÀLIA. 

 

El projecte ST.ART sorgeix de la consciència que la participació activa i la participació dels i de les joves 

constitueixen un actiu fonamental en el procés de regeneració dels suburbis rurals, al mateix temps que 

provoquen oportunitats d'ocupació i reurbanització global de llocs que sovint no tenen identitat.  

L'objectiu del projecte "ST.ART" és que els i les joves desenvolupin una acció d'inclusió, innovació social i 

resiliència urbana a través de la creació d'un nou mural que utilitza contes de fades per ajudar els i les joves 

a reflexionar sobre qüestions de ciutadania activa i conscient, drets humans i integració europea; fent que 

els i les joves siguin protagonistes d'aquest procés de reurbanització urbana, econòmica i social.  

En aquest projecte, les principals activitats permetran desenvolupar la creativitat, el lideratge, la capacitat 

de treballar en grup, la capacitació de les habilitats de comunicació, la gestió de les relacions interpersonals 

dins d'un equip, així com des d’un punt de vista formatiu, permetran comprendre la importància de la 

ciutadania activa i la participació democràtica, el respecte a la diversitat en totes les seves formes, 

l'educació per a la tolerància, el diàleg i la interculturalitat.  

L’intercanvi juvenil es realitzarà a Itàlia, a Sant'Angelo / Viterbo, del 23 fins al 29 de juny, i comptarà amb 

una trentena de joves europeus d’Itàlia, França, Lituània, Portugal i Catalunya. 

Data límit per a presentar candidatures: 10 de maig del 2019. 

Més informació a: 

internationalprojects@taccbcn.com 

 

 



 

STAGE OF MIND. A PERFORMANCE ABOUT EUROPEAN DIVERSITY-  INTERCANVI JUVENIL A BÈLGICA 

 

El projecte en qüestió porta el nom d’ Stage of Mind. A performance about European diversity’, i es 

realitzarà al municipi de Lommel, a Bèlgica, entre el 8 i el 19 de juliol. Es tracta d’un projecte Erasmus + 

KA1 – Youth Exchange i comptarà amb la participació d’una trentena de joves europeus d’Alemanya, 

Bèlgica, Romania, Polònia i Catalunya. 

El projecte neix amb la voluntat de reunir a un grup de joves per tal de pensar i ser crítics davant de temes 

com la guerra, la pau, els Drets Humans i la humanitat. Statge of Mind té l’objectiu de treballar en 

la diversitat i els valors a Europa i en aquest intercanvi juvenil, els i les joves participants es 

podran expressar a través de diferents corrents artístiques com la música o el teatre. 

Per aquest intercanvi juvenil es busquen a 5 participants i 1 líder de grup que, entre d’altres requisits, han 

de tenir entre 18 i 28 anys, han de ser capaces de dinamitzar 2 sessions durant l’intercanvi (entre tot l’equip 

català), així com 2 energizers / activitats de trencar el gel. Tanmateix s’han de poder comunicar-se en 

anglès i comprometre’s a difondre els resultats del projecte a TACC (en una valoració final) i la comunitat 

local. 

Data límit per a presentar candidatures: 10 de maig del 2019. 

Més informació a: 

internationalprojects@taccbcn.com 

 

 

 



ESCOLA KREAMONT- VOLUNTARIAT 

L’escola privada Kreamont - situada a la ciutat de St. Andrä

servei a nens i nenes de 6 i 14 anys i

pedagògic del centre educatiu en un

juliol del 2020. 

Les principals tasques que duran a te

presentacions, participar en treballs de projecte

jocs, esdeveniments, grups de teatre, donar suport als 

Si ets una persona de ment oberta i

de 6 a 14 anys, tens interès en 

basat en el joc aquest és el teu projecte. 

Es valorarà positivament que el candidat o la candidata parli anglès 

en alemany. 

El projecte està finançat pel programa Cos Europeu de la Solidaritat

necessàries per a dur a terme el voluntariat: transport, allotjament, àpats i transport intern.

Data límit per a presentar candidatures

Més informació a: 

sekretariat@kreamont.at 

 

 

 

 

 

VOLUNTARIAT DE LLARGA DURADA A ST. ANDRÄ-WÖRDERN

situada a la ciutat de St. Andrä-Wördern, a 25 km de Viena, Àustria

i a nens i nenes de 6 i 14 anys i busca voluntaris i voluntàries europees que donin suport a l

del centre educatiu en un projecte que es durà a terme del 2 de setembre d

n a terme l’equip de voluntàries internacionals és el d’ajudar a preparar i fer 

presentacions, participar en treballs de projecte de centre, donar suport en la dinamització d

nts, grups de teatre, donar suport als i les estudiants en treballs gratuïts, etc. 

de ment oberta i creativa amb experiència en la dinamització amb nens/es i ad

en els principis pedagògics (alternatius), de Montessori

joc aquest és el teu projecte.  

Es valorarà positivament que el candidat o la candidata parli anglès amb fluïdesa i tingui

pel programa Cos Europeu de la Solidaritat i queden cobertes totes les despeses 

necessàries per a dur a terme el voluntariat: transport, allotjament, àpats i transport intern.

Data límit per a presentar candidatures: 15 de maig del 2019. 

 

WÖRDERN, ÀUSTRIA 

 

Wördern, a 25 km de Viena, Àustria- dona 

busca voluntaris i voluntàries europees que donin suport a l’equip 

projecte que es durà a terme del 2 de setembre d’aquest anys al 3 de 

ajudar a preparar i fer 

dinamització d’exposicions, 

estudiants en treballs gratuïts, etc.  

amb experiència en la dinamització amb nens/es i adolescents 

Montessori o en l’ aprenentatge 

i tingui coneixement bàsic 

i queden cobertes totes les despeses 

necessàries per a dur a terme el voluntariat: transport, allotjament, àpats i transport intern. 



 

THE TURTLES ARE COMING II – VOLUNTARIAT DE CURTA DURADA A TURQUIA 

 

L’associació catalana Mundus busca dues voluntàries o voluntaris per a un projecte EVS Short Term 

(Servei de Voluntariat Europeu) de 2 mesos de durada – del 12 de juny al 9 d'agost - que es desenvoluparà 

a la platja de Kazanil, Turquia. 

Aquest voluntariat europeu "Environmental Volunteering Sensitivity - EVS" és un projecte basat en la 

protecció del medi ambient, el canvi climàtic i la sensibilització dels i les joves sobre la cura del medi 

ambient. Entre altres coses, l'equip de voluntaris i voluntàries internacional netejaran la platja de Kazanli 

perquè sigui més procliu per a la reproducció de les tortugues babaues (Caretta caretta) i faran xerrades de 

sensibilització a la zona a través de les arts escèniques i altres recursos artístics. Tanmateix per les nits es 

faran torns de vigilància per protegir a les tortugues marines adultes que posen els seus ous. 

El projecte està finançat pel programa Erasmus+ i queden coberts tots els costos (allotjament, viatges, 

visats, etc.) rellevants per a la participació en aquest i l’estància del/la jove durant el període de 

desenvolupament del projecte. 

Data límit per a presentar candidatures: 10 de maig del 2019. 

Més informació a: 

http://www.asociacionmundus.com 

 

 

 

 



 

PROJECTE COMUNITARI AMB PERSONES REFUGIADES- CES A SUGNY,  BÈLIGICA 

 

L’associació Des Compagnons Batisseurs gestiona el centre d’acollida Sugny Asylum Seeker Center de 

Sugny – Bèlgica- que acull persones que han demanat asil al país. Abans que aquestes persones puguin 

començar les seves “noves vides” a Bèlgica, el seu estat de refugiat/da ha de ser provat i acceptat. Mentre 

esperen els documents que necessiten per regularitzar la seva situació, ells i elles es mantenen legalment 

al país i els i les sol·licitants d'asil s'allotgen en aquest centre.  

Aquest projecte es basa en la creació d’una comunitat dinàmica entre els i les voluntàries i els i les 

residents del centre. Cada matí, amb l'ajut d'un/a líder tècnic, voluntaris/es, els i les joves i els i les adults 

del centre treballaran junts per a dur a terme activitats de tot tipus: jardineria, activitats d'oci com esports, 

artesanies, jocs, recerca de tresors, projecció de pel·lícules, debat i un llarg etcètera. 

El projecte acollirà voluntaris i voluntàries de diversos països de la Unió Europea entre el 6 i el 20 de juliol 

d’aquest any. 

El projecte està finançat pel programa Cos Europeu de la Solidaritat, i queden coberts tots els costos 

(allotjament, viatges, visats, etc.) rellevants per a la participació en aquest i l’estància del/la jove durant el 

període de desenvolupament del projecte. 

Data límit per a presentar candidatures: 1 de juny del 2019. 

Més informació a: 

https://europa.eu/youth/solidarity/  

 

 

 

 



 

PEACE FROGS - VOLUNTARIAT DE LLARGA DURADA A MANOSQUE, FRANÇA 

 

L’entitat catalana MUNDUS busca un voluntari o una voluntària d'entre 18 i 30 anys i amb residència a 

Espanya per participar al projecte internacional "Peace Frogs - Eclat de Lyre", un projecte organitzat per 

l'organització Hors Pistes (França) una associació que fomenta la lectura al poble de Manosque, a una hora 

de Marsella, França.  

La persona voluntària donarà suport en tasques relacionades, entre d’altres, amb l'animació de tallers amb 

el públic assitent a les activitats programades, així com donant suport organitzant esdeveniments locals, 

com la "Biblioteca del carrer". 

Aquest voluntariat internacional a Manosque comença al setembre de 2019, tot i que les dates són flexibles, 

i acaba a l'agost de 2020. 

Les despeses de viatge, curs d'idioma, allotjament i manutenció (diners per menjar i despeses personals) 

estan coberts pel projecte gràcies als fons europeus del programa Erasmus +. 

Data límit per a presentar candidatures: 1 de juny del 2019. 

Més informació a: 

http://www.asociacionmundus.com 

 

 

 



 

VIDEO IMPACT – FORMACIÓ INTERNACIONAL A LIMASSOL, XIPRE 

 

El centre educatiu xipriota DOREA Educational Institute coordina el projecte "Video Impact", una iniciativa 

per a aprofundir en tècniques audiovisuals i construir un vídeo de promoció social per a una organització o 

una  iniciativa personal. 

L’equip DOREA compartirà recursos assequibles a tots i totes les interessades en formar part d’aquesta 

formació internacional. Són conscients que avui en dia la tecnologia ens permet crear produccions de vídeo 

sense equips cars: els telèfons intel·ligents, portàtils i altres aparells de baix cost poden oferir produccions 

de vídeo d'alta qualitat. 

Aquest projecte internacional es divideix en 2 fases - la primera, una formació entre el 9 i el 18 de setembre 

i la segona entre octubre i novembre, a determinar - on tindreu l'oportunitat d'aprendre a construir un vídeo 

de promoció social, així com aprendre i experimentar conjuntament amb un grup internacional format per 30 

persones més. 

El projecte està destinat a persones majors de 18 anys, treballadors/es juvenils i/o membres del personal 

d'iniciatives sense ànim de lucre o empreses socials. 

Aquesta formació internacional està finançada pel programa Erasmus+, i queden coberts tots els costos 

(allotjament, viatges, visats, etc.) rellevants per a la participació en aquesta. 

Data límit per a presentar candidatures: 31 de maig del 2019. 

Més informació a: 

https://www.salto-youth.net/ 



 

COLLECTIVE POWER!– FORMACIÓ INTERNACIONAL A HOMADE, FRANCE 

 

Collective Power! és una formació internacional coordinada per l’entitat francesa Nest & Nomadways  que 

reunirà 24 treballadors/es juvenils, treballadors/es socials i activistes o joves involucrats/des en les seves 

comunitats de manera activa provinents de França, Hongria, Itàlia, Portugal, República Txeca i l’Estat 

Espanyol amb la finalitat d’explorar el poder de la intel·ligència col·lectiva a favor d'iniciatives socials i 

juvenils. 

La formació té com a objectiu experimentar amb els i les participants i cooperar per millorar la nostra 

manera d’interactuar, valorant les nostres diferències, aprenent tant com puguem entre nosaltres i avançant 

cap a la transició social. El Collective Power! ofereix un espai d'experimentació, transmissió i suport per 

construir, desenvolupar i realitzar iniciatives creatives, col·lectives, socials i juvenils. 

 El projecte està finançat pel programa Erasmus+: Youth in Action, i queden coberts tots els costos 

(allotjament, viatges, àpats, etc.) rellevants per a la participació i estada durant el projecte. 

La formació juvenil es durà a terme del 20 de setembre a l'1 d'octubre a Homade, France. 

Data límit per a presentar candidatures: 15 de juny del 2019. 

Més informació a: 

https://www.salto-youth.net/ 



 

THE POWER OF NON FORMAL EDUCATION – FORMACIÓ A SOFIA, BÈLGICA 

 

L’Agència Nacional de Bèlgica d'Erasmus+: Youth in Action, organitza i coordina la formació The Power of 

non-formal Education a la capital, Sofia. L’objectiu d’aquesta formació és millorar l’impacte de l’educació no 

formal així com els seus principis i mètodes per crear oportunitats d’empoderament per als i les joves com a 

actors reals de la societat (des d’una vessant local fins a l’europea). 

Aquest training curs està dirigit a joves que estiguin vinculades amb el món de la educació no-formal o que 

vulguin desenvolupar les seves competències personals i professionals en aquest àmbit. Es busca 

estimular els i les participants per sentir i reflexionar sobre el poder de l’educació no formal experimentant 

diferents tipus de mètodes educatius no formals; analitzar el paper i la recepció de la educació no-formal als 

diferents països dels quals prové el grup de participants del projecte; explorar significats, rols i 

complementarietat de diferents enfocaments i mètodes educatius (formals, no formals, informals); així com 

repensar les pràctiques diàries de la joventut. 

El projecte està finançat pel programa Erasmus+: Youth in Action, i queden coberts tots els costos 

(allotjament, viatges, visats, etc.) rellevants per a la participació en aquest. 

La formació juvenil es durà a terme del 24 al 29 de setembre i hi participaran 30 joves de diferents països 

de la Unió Europea. 

Data límit per a presentar candidatures: 30 de maig del 2019. 

Més informació a: 

https://www.salto-youth.net/ 


