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VOLUNTARIAT
ALS CAMPS DE
SOLIDARITAT
SAHRAUÍS

Amb l'arribada del mes de febrer, des de TACC tornem a engegar la convocatòria d’inscripcions
per participar als Camps de Solidaritat 2020 emmarcat dins de l’agermanament de l’Ajuntament
de Sabadell amb el poble sahrauí.
Es tracta d'estades d’entre deu i quinze dies als camps de refugiats de Tindouf, a Algèria, entre
el 5 i el 18 d'octubre de 2020, per conèixer de primera mà la situació de les persones sahrauís que
viuen en assentaments enmig del desert esperant la resolució del conflicte des de fa més de 40
anys.
Durant dues setmanes podràs dur a terme accions socioeducatives i d’educació no formal amb
els infants, i posar en pràctica els teus coneixements i habilitats en benefici de tota la comunitat
del territori. A la tornada, se’t farà partícip d’activitats de retorn social per tal de sensibilitzar la
ciutadania sobre la situació del poble sahrauí.
El termini per inscriure’s romandrà obert fins al 12 d'abril de 2020 i les sessions informatives es
realitzaran en les següents dates:
· 26 de febrer
· 5 de març
· 31 de març
Per consultar condicions de participació i més detalls sobre les sessions informatives, consulteu el
següent enllaç: http://www.taccbcn.com/oberta-la-convocatoria-per-participar-als-camps-desolidaritat-sahrauis-2020/
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BEQUES
ARQUIA
PER
ARQUITECTES

Les Beques Arquia són convocades per la Fundación Caja de Arquitectos i estan dirigides a
estudiants d'arquitectura i joves arquitectes que vulguin realitzar pràctiques remunerades a
estudis europeus d'arquitectura durant sis mesos.
En aquesta convocatòria s’ofereixen 41 beques per realitzar les pràctiques a ciutats com
Barcelona, Madrid, Olot, Pamplona, Sevilla, Basilea, Berlín, Lisboa, Londres, Oporto, París o
Rotterdam. La beca inclou una dotació econòmica de 7.000 euros per destinacions nacionals i
de 9.000 per estrangeres, a més de cobrir els costos de desplaçament i la pòlissa d'assistència
en viatge.
Per optar a una de les beques Arquia, hauràs de complir els requisits següents:
· Si ets estudiant:
- Tenir nacionalitat espanyola o portuguesa o permís de residència en aquests països
- Estar matriculat/da en alguna escola d'arquitectura d'Espanya o Portugal
- Haver superat el 60% dels crèdits necessaris per obtenir el títol habilitant
· Si ets arquitecte:
- Haver obtingut el títol habilitant a escoles d'Espanya o Portugal o haver-ho homologat en
aquests països
Tens temps per sol·licitar-la fins al 30 d'abril de 2020. Els resultats es faran públics al juliol.
Accedeix al següent enllaç per obtenir més informació sobre la convocatòria:
https://fundacion.arquia.com/es-es/convocatorias/becas/convocatoria-2020/
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BEQUES
MAEC-AECID
D’ART,
EDUCACIÓ I
CULTURA

El Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació d'Espanya ha engegat la convocatòria pel curs 20202021 de les Beques MAEC-AECID d'Art, Educació i Cultura, dirigides a ajudar a la realització de
projectes artístics a l'exterior, i la formació de la ciutadania espanyola i estrangera a centres d'educació
superior i de formació artística d'excel·lència.
Tot i comptar amb una dotació mensual durant la beca, a més d'una assegurança de viatges i
accidents, la quantia econòmica i els requisits específics variaran en funció del programa:
· Programa de beques per la Real Academia de España en Roma (RAER)
· Programa de beques de formació en gestió cultural i diplomàcia científica a la xarxa exterior de
representacions diplomàtiques, centres culturals a Espanya i a la AECID
· Programa de beques de formació en cooperació per al desenvolupament als Centros de
Formación de la Cooperación Española en América Latina
· Programa de beques de col·laboració formativa a les seus de les Academias asociadas a la Real
Academia Española (RAE)
· Programa de beques per al Colegio de Europa
· Programa de beques de formació musical d'excel·lència a la Escuela Superior de Música Reina
Sofía (ESMRS)
· Programa de beques de Màster per funcionaris i personal integrat als sistemes públics dels
països prioritaris de la Cooperación Española.
El període de sol·licitud varia segons el programa però té com a data límit el 27 d'abril de 2020.
Per a més informació, consulta el següent enllaç:
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/487513
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PRÀCTIQUES
AL TRIBUNAL
DE COMPTES
EUROPEU

El Tribunal de Comptes Europeu ha posat en marxa una nova convocatòria de pràctiques a
Luxemburg d'entre 3 i 5 meses de duració. Aquestes pràctiques poden ser remunerades o no,
oferint-se, en el primer cas, una quantitat que ascendeix a 1.350 euros al mes.
Per optar a una d'aquestes pràctiques, s'hauran de complir els següents requisits:
· Ser ciutadà o ciutadana d'un dels Estats membres de la Unió Europea
· Posseir un títol universitari reconegut que doni accés al grup de funcions AD o haver cursat
quatre semestres d'estudis universitaris en una àrea d'interès per al Tribunal de Comptes
· No haver estat beneficiat amb pràctiques a cap institució o organisme de la UE
· Tenir alts coneixements d'un idioma oficial de la Unió Europea i un coneixement satisfactori
d'una segona llengua de la UE
A més, els candidats seleccionats hauran de presentar un extracte dels seus antecedents penals i
un certificat mèdic.
Hi ha establerts tres terminis per sol·licitar les pràctiques segons el període escollit:
· Setembre: entre l'1 d'abril i el 31 de maig
· Febrer: entre l'1 de setembre i el 31 d'octubre
· Març: entre l'1 de desembre i el 31 de gener
Per sol·licitar una de les vacants, no dubtis en consultar aquest enllaç:
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/traineeshipcomplet.aspx
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PRÀCTIQUES
EN
COMUNICACIÓ
CULTURAL
A BÈLGICA

El programa Eurodyssey ofereix una oferta de pràctiques per a un/a comunicador/a cultural a la
regió belga de Valònia.
El o la candidata haurà de comptar amb formació superior en literatura o en espectacles artístics
i estratègies de desenvolupament cultural a més de reunir competències personals com l'interès
pel teatre i la literatura dramàtica, habilitats interpersonals amb joves, professorat i animadors/es,
pensament crític, motivació i dinamisme. En referència als idiomes, haurà de tenir un bon nivell de
francès i, amb relació a la informàtica, serà necessari dominar l'entorn MS Office i es valorarà el
coneixement de programari gràfic.
Les tasques previstes a realitzar són, principalment, donar suport a:
· La promoció dels festivals 'La scene aux ados' mitjançant comunicats de premsa, contacte
amb els diaris regionals i actualització del lloc web
· El disseny d'un diari a través del seguiment i compilació dels articles, i el contacte amb l'equip de
disseny gràfic, impressió i distribució
· Les activitats d'animació intervenint en la gestió dels artistes i els grups escolars participants
L’horari de treball serà de 38 hores setmanals de dilluns a divendres i les pràctiques tindran una
duració de 5 mesos a realitzar entre el 2 de març i el 31 de juliol de 2020.
Les candidatures es poden enviar fins al 21 de febrer de 2020 a través de la mateixa pàgina
d'Eurodyssey. Consulta aquesta i altres ofertes de pràctiques a:
http://www.eurodyssee.eu/es/traineeship-offers/backend/detalle-de-oferta-de-practica.html?
tx_ameosedtraineeflow_pi13%5Buid%5D=9098
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MÀNAGER DE
RECAPTACIÓ
DE FONS A
TANZÀNIA

L'associació TATU Project busca un/a mànager de recaptació de fons per a treballar a la comunitat
de Msitu wa tembo, al nord de Tanzània.
Requisits:
· Experiència en recaptació de fons a organitzacions sense ànim de lucre
· Domini de programari de disseny gràfic, edició i producció audiovisual
· Coneixement de tècniques de recaptació com redacció de propostes, investigació prospectiva i
relació amb els donants i l'administració
· Nivell competent d'espanyol i anglès escrit i oral
· Capacitat de redacció i gestió de bases de dades
· Habilitat per treballar amb iniciativa pròpia i complir amb els terminis
· Sensibilitat als valors de l'associació: gènere, equitat, cultura, tradició i justícia
Condicions:
· Contracte per 1 any de juny de 2020 a juny de 2021
· Salari de 12.000 euros bruts anuals
· Allotjament, VISA i despeses de transport cobertes per l'organització
La data límit d’inscripció és l'1 d'abril de 2020.

Per a més informació consulteu el següent enllaç:
https://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/detalle/manager-de-comunicacion-yrecaudacion-de-fondos/173369?pageIndex=1&volver=&bsPais=184
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ANIMACIÓ
D'HOTELS
ARREU DEL
MÓN A
L'ESTIU

Des de la Xarxa Eures s'ofereix treballar com a animador/a a l'estiu a través de l'empresa croata Love
Carpe Diem Entertainment Company Ltd. a destinacions com Croàcia, Montenegro, Espanya,
Grècia, Tailàndia o les illes Maldives.
Se seleccionaran 50 persones per treballar als hotels de la companyia realitzant animacions infantils
i activitats esportives, entre d'altres. El salari variarà en funció de l'experiència i habilitats personals.
Per optar a un dels llocs oferts, cal complir els següents requisits:
· Anglès fluid i domini d'un altre idioma europeu
· Experiència al sector turístic
· Bones habilitats comunicatives
· Es valorarà experiència en activitats d'entreteniment i infantils
Les persones seleccionades treballaran durant 6 dies a la setmana durant 8 hores i, tot i que es tracta
d'un treball estacional, podria renovar-se per un període anual.
Si compleixes els requisits i estàs interessat en aquesta oportunitat, has d'enviar una carta de
presentació i el teu currículum en anglès a job@carpe-diem.hr amb còpia a
eures.grupomixto@sepe.es fins a l'11 d'abril de 2020.
Més informació a:
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/empleo-croacia.html
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VOLUNTARIAT
ALS CAMPS DE
SOLIDARITAT
DE SETEM

SETEM Catalunya ha obert inscripcions per a participar en els seus Camps de Solidaritat 2020 a
l'estiu, on podràs conviure, col·laborar i compartir l'experiència amb organitzacions i famílies de 20
països diferents d’Àsia, Amèrica Llatina i Àfrica en àmbits com l’educació, el Comerç Just,
l’emigració, o els Drets Humans.

L’experiència implica participar en un cicle desenvolupat en tres fases:
· 1a fase: Preparació i formació d'abril a juny a través d'un curs formatiu
· 2a fase: Viatge i estada a un país del Sud al juliol, l'agost o el setembre
· 3a fase: Difusió i acció al Nord a la tornada per contribuir a la sensibilització
Per participat s'han de complir les següents condicions:
- Tenir més de 18 anys
- Disponibilitat per participar en les jornades formatives prèvies
- Ser sòcia de SETEM o fer-te soci/a mínim durant l'any que dura l'activitat
El període d'inscripcions es va obrir el 22 de gener de 2020 i romandrà obert fins a principis
d'abril. Les places són limitades així que si vols participar, registra't per assistir a una de les
sessions informatives.

Pots consultar les dates de les properes sessions informatives en aquest enllaç:
http://www.setem.org/site/cat/camps/sessions-informatives/

11

TENIM NOVA VOLUNTÀRIA
INTERNACIONAL A TACC!
La Inês s’ha incorporat a l’entitat al gener a través del Cos Europeu de
Solidaritat i mitjançant l'entitat lisboeta Mais Cidadania.
El projecte d'aquesta voluntària portuguesa consistirà a donar suport al departament de
comunicació de TACC, a causa de la seva formació i experiència en l'àmbit audiovisual, a més
de dinamitzar tallers i activitats al voltant de la igualtat de gènere, i la diversitat afectiva i sexual.
La Inês se suma a l’equip de voluntaris de llarga durada de l'entitat format per l’Anastasia i el
Ioannis, d’origen grec i arribats a través de l’entitat United Societies of Balkans a finals d’octubre.
Ambdós dinamitzen tallers vinculats a la dansa en diferents espais juvenils.
Aquesta incorporació coincideix amb l’enviament d’un voluntari a Lisboa a través de TACC al
febrer en el marc del projecte de voluntariat europeu EU. Motion.
Si com el nostre equip de voluntàries vols participar del Cos Europeu de Solidaritat, has de tenir
entre 18 i 30 anys i comprometre’t en projectes amb una durada prevista entre dos mesos i un any.
Si estàs interessat/da en apuntar-t’hi o rebre més informació sobre aquesta iniciativa, pots adreçar-te
a les assessories de mobilitat internacional de TACC a les comarques del Baix Llobregat, el Vallès
Occidental i Oriental, i l’Alt Penedès.
Pots llegir la notícia completa clicant en aquest enllaç:
http://www.taccbcn.com/la-ines-inicia-el-seu-voluntariat-internacional-a-tacc/

«EL MÓN ÉS UN
LLIBRE I AQUELLS
QUE NO VIATGEN
NOMÉS LLEGEIXEN
UNA PÀGINA»
SANT AGUSTÍ

