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ACTIVITATS INTERNACIONALS PER A JOVES
Treballar la dimensió internacional de les nostres entitats ja sigui a través de programes
d'intercanvis, d'activitats d'acollida o enviament o bé d'activitats de formació ens permet
descobrir la diversitat i la riquesa cultural en primera persona afavorint competències
comunicatives en diferents llengües, habilitats per adaptar-nos a diferents contextos i un profund
treball de reflexió entorn els prejudicis i els estereotips.
En aquesta fitxa temàtica us mostrem diferents opcions per a treballar la dimensió internacional
a la vostra entitat.

1.

Intercanvis Juvenils

Els intercanvis juvenils són trobades internacionals entre joves de diversos grups i procedències
que desenvolupen un projecte comú.
Existeixen intercanvis bilaterals (dos grups) o multilaterals (més de dos grups) i aquests poden
ser d'acollida quan l'organitzem nosaltres o d'enviament quan nosaltres anem fora i som acollits
a l'estranger.
Els projectes han de ser construïts entre tots i totes, és a dir, totes les parts han de participar i
sentir-se còmodes de la presa de decisions.
Abans de començar l'intercanvi és recomanable preparar una explicació acurada de les
característiques dels grups, les activitats que es desenvoluparan, els objectius, el programa
d'activitats, la metodologia, etc.
Mitjançant les accions de mobilitat que facilita el programa Erasmus + les organitzacions socials
poden rebre voluntaris d'altres països, realitzar associacions d'intercanvi de coneixements amb
organitzacions similars en altres països o enviar per rebre professionals d'entitats similars per
afavorir el coneixement mutu i la millora de la seva activitat.
La Unió Europea, a través del seu Programa Erasmus Plus finança diferents tipus d'accions
entre els quals ocupen un lloc important els intercanvis juvenils, centrats en la mobilitat dels
individus per motius d'aprenentatge:
• Intercanvis juvenils (5 i 21 dies)
• Serveis de Voluntariat Europeu (SVE) (17 i 30 anys) (de 2 a 12 mesos)
• Mobilitat de persones treballadores de l’àmbit de la joventut

En els següents enllaços podeu ampliar la informació i consultar les bases de les convocatòries:
Guia del programa Erasmus+ Versió3 (14/01/2015)
http://www.erasmusplus.injuve.es/opencms/export/download/formularios/erasmus-plusprogramme-guide_es.pdf
Informació detallada dels diferents tipus de programes, bases i formularis.
http://www.jove.cat/erasmusplus
Per seguir ampliant la informació també us deixem la web del programa Erasmus+ (en anglès):
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm
Si teniu dubtes concrets sobre aquesta convocatòria podeu consultar a:
- Servei d'associacionisme i educació en el lleure de la Direcció General de Joventut de la
Generalitat de Catalunya: 93 483 83 83 - rclosas@gentcat.cat
- CRAJ: Assessoria d'activitats internacionals: 93 265 52 17 –assessoraments@crajbcn.cat
Podeu trobar projectes en marxa, entitats que cerquen partner i donar a conèixer el vostre
projecte per a trobar partner a:


Xarxa OTLAS: Xarxa d'intercanvi per a trobar entitats de partenariat.



Direcció General de Joventut. Butlletí Flaix Internacional:

 Programa de Joventut en Acció.
• INJUVE. Juventud en Acción y Servicio de Voluntariado Europeo.
• Youth Partnership.

2.

Camps de treball

Són activitats on participen persones de diversos països i cultures que realitzen un servei a la
comunitat. Aquest treball desinteressat es pot desenvolupar en diferents àrees tan geogràfiques
com temàtiques: pot servir per a ajudar altres persones, per a protegir la natura o per a
restaurar edificacions d’interès, entre d’altres. Les persones participants s’allotgen en tendes de
campanya, en una casa o en una altra d’instal·lació habilitada expressament per a l’ocasió.
Aspectes del camps de treball:
- Ubicació:
A Catalunya, a la resta d’Espanya o a l’estranger.
- La participació:
Catalana, de la resta de l’estat espanyol, estrangera.
- Temàtica:
Restauració d’edificacions d’interès, medi ambient, social…
- Franja d’edat:
Molt variable.
Els camps de treball principalment s'adrecen a persones individuals amb la finalitat de promoure
l'intercanvi intercultural. En aquest sentit, en aquest tipus de camps de treball el més habitual és
veure entre una i dues persones de cada país, excepcionalment quatre.
Podeu consultar a les entitats que els gestionen si puntualment donarien el seu suport a l'hora
d'organitzar un camp de treball.
En el llistat adjunt podeu consultar les entitats de Catalunya que organitzen camps de treball
(quadre del final del document)

Si voleu organitzar per lliure un camp de treball (contactant directament amb entitats
europees o internacionals que realitzen camps de treballs per a voluntaris internacionals),
consulteu el Portal europeu de la joventut: (“Portal europeo de la juventud”/ “voluntariado”/
“campos de trabajo”/ seleccionar país).
Regne Unit:
 Conservació de catedrals (Cathedral Camps)
 Restauració de canals (Canal Camps)
 Construcció i Medi ambient (National Trust Central Voluteering Team)
 Medi ambient (Centre for Alternative Technology Canolfan y Dechnoleg Amgen)
 Conservació de ferrocarrils (Ffestiniog Railway. Volunteering on the railway)
 Agricultura, art, arqueologia, treball social, educació amb nens, conservació
mediambiental, restauració i renovació d’edificis (Concordia Siège National)
 Conservació i restauració de canals abandonats (The Waterway Recovery Group)
França
 Reconstrucció, agricultura, educació i medi ambient (Solidaridad de la Juventud)
 Restauració de patrimoni, medi ambient i desenvolupament sostenible (Asociación para la
Acción Regional y Participación.)
 Reconstrucció de castells, abadies i altres monuments (Club du Vieux Manoir)
 Reconstrucció (Association Le MAT)
 Protecció del medi ambient, restauració del patrimoni i animació sociocultural (Chantiers
de Jeunes)
 Restauració del patrimoni i arqueologia (Rempart)
 Restauració del patrimoni, reconstrucció de castells i camins (Alpes de Lumiére)
 Restauració del castell de Présilly (Les Balladins du Chateau de Présilly)
Alemanya
 Pintura, Reconstrucció, Manteniment, Conservació i treball amb animals (Ecumenical
Youth Services)
 Astronomia (International Astronomical Youth Camp, IAYC)
 Naturalesa i protecció del medi ambient, art, música, teatre, construcció i renovació i
projectes socials (IJGD - Internationale Jugendgemeinschaftsdienste)
Àustria
 Medi ambient, projectes socials, educació, rehabilitació d’edificis (Yap Austria)
Dinamarca
 Educació, reconstrucció, agricultura (Global Contanct): hi ha camps per Finlandia,
Alemanya, Bèlgica, França, Turquia, Estònia, Lituània, Corea, España, Japó i Itàlia.
Grècia
 Medi ambient, restauració, cultura, conservació (Conservation Volunteers)

Itàlia
 Reconstrucció, medi ambient, cultura i solidaritat (Lunaria)
Polònia:
 Treball social, arqueologia i medi ambient (Associació per la promoció del voluntariat Polònia FIYE).
Àfrica
 Construcció, medi ambient, treball social i educació (Kenya Voluntary Development
Association)


Reconstrucció i educació (Voluntaris de Desastres de Ghana)

Austràlia:
 Arqueologia i medi ambient (Involvement Volunteers Association Inc.)

Estats Units:
 Medi ambient (American Hiking Society)
Israel
 Agricultura, Industria o Servicios. (United Kibbutz Movement, TAKAM)
Podeu trobar més informació i oferta de camps a:
COCAT: Coordinadora d’Organitzadors de Camps de Treball Internacionals de Catalunya
Calàbria, 120 baixos, Barcelona
934 254 064
http://www.cocat.org/

3.

Estades solidàries

Són viatges turístics amb un gran component solidari. Normalment es duen a terme en països en
vies de desenvolupament. Poden aparèixer sota diferents noms: camps de solidaritat, brigades
de cooperació, viatges de turisme solidari, brigades de treball voluntari, viatges de turisme
responsable, etc. Són de durada variable (normalment oscil·la entre 15-30 dies) i poden fer-se
arreu del món.
Durant l’estança s’acostumen a fer activitats que comporten molta proximitat amb la població
local per exemple, participant en feines agrícoles i ramaderes, col·laborant amb tasques
d'elaboració de productes artesans i altres tasques diàries. Sovint comporten una formació
prèvia al viatge.
Consulteu al llistat adjunt les entitats de Catalunya que organitzen estades solidàries. (quadre
del final del document).

4.

Cooperació Internacional al Desenvolupament

Cada cop hi ha més gent interessada en participar en projectes de cooperació sobre el terreny,
és a dir anant presencialment als països en vies de desenvolupament on es desenvolupen els
projectes de cooperació.
Les temàtiques en les que fan falta persones són infinites, però és molt important saber que és
imprescindible el coneixement de l’idioma oficial del país on es va, tenir disponibilitat d’un
mínim de temps (normalment a partir de 3 mesos) i coneixements específics que siguin d’utilitat
per al projecte. La cooperació pot ser remunerada o voluntària.
On pots trobar més informació:
Federació Catalana d’ONGD de Barcelona
c. Aribau, 106, pral. 1a
934 517 070
fcongd@fcongd.org
www.fcongd.org

5.

Cercar voluntariats per lliure

A banda dels programes específics, podeu cercar voluntariats a través de plataformes
internacionals.
Les condicions dels diferents projectes de voluntariat poden ser molt diferents, des de projectes
on caldrà pagar quotes d’inscripció o taxes extres per al manteniment durant l’estada, fins a
d’altres que faciliten allotjament i manutenció i fins i tot una petita remuneració econòmica per
les despeses personals del voluntari.
Donada la gran varietat d’ofertes que trobareu, és convenient que abans de començar a cercar
voluntariats de forma independent, us plantegeu alguns dels següents aspectes:


Si existeix quota de participació en el projecte, quines són les despeses incloses durant
l'estada dins d’aquesta quota? I quines van a càrrec del voluntari/a?



En quina zona es durà a terme el voluntariat? Zones rurals o urbanes? Quin és el grau de
desenvolupament de l’àrea?



Quines tasques concretes caldrà desenvolupar?



Quines seran les hores de dedicació i de temps lliure?



On residirem durant l'estada? Es facilita l’allotjament? Amb quines condicions?



Qui serà la persona de referència i responsable del projecte i l'estada allà?



Amb qui compartiré tasques? I el temps d'oci?



Hi ha opcions de mantenir el compromís i la relació amb el projecte un cop s'acabi
l'estada?

A continuació facilitem cercadors de voluntariats:
Internacionals:
www.idealist.org
www.sabatica.org
http://oportunidadeuropa.com/voluntariado/blog (sector artístic)
Regne Unit:
www.volunteering.org.uk
www.volunteernow.co.uk
Escòcia:
www.volunteerscotland.org.uk
Irlanda:
www.volunteeringireland.com
www.activelink.ie/content/irish-links (Llista d’ONGs classificades per temàtiques)
Alemanya:
www.bagfa.de
Àustria:
www.ehrenamtsboerse.at
Suïssa:
www.benevol.ch
Holanda:
www.vrijwilligerswerk.nl
Portugal:
www.voluntariadojovem.pt
Sud Amèrica:
www.mundovoluntario.com
Treball a albergs juvenils a canvi d’allotjament:
Molts albergs juvenils ofereixen la possibilitat de treballar per a ells (tasques de recepció, neteja,
ordre, manteniment...) a canvi d'allotjament gratuït. És una manera de subvencionar-se l'estada.
Les estades no solen ser molt llargues i cal tenir en compte que probablement compartireu
habitació i instal·lacions (cuina, bany...) amb altres persones treballadores i fins i tot amb clients.
www.hihostels.com - Cercador d’albergs juvenils internacional (cerqueu els albergs a la zona on
voleu fer la teva estada i contacta'ls per conèixer la possibilitat de treballar-hi).

www.hosteljobs.net - Fòrums on apareixen ofertes i demanes de places en d’albergs o hostals.
www.hostels.hubpages.com/hub/Hostel-Jobs - Consells per a trobar feina en albergs.
www.hostel-scotland.co.uk/jobs.htm - Ofertes per Escòcia.

QUADRE INFORMATIU D’ENTITATS I ONGS QUE ORGANITZEN CAMPS DE TREBALL I ESTADES SOLIDÀRIES

Nom entitat

Web

Correu electrònic

Telèfon

Agermanament sense fronteres www.agermanament.org agermanament@agermanam 934 410
ent.org
433
Artixoc
www.artixoc.org
artixoc@artixoc.org
932.964
100
Assemblea de Cooperació per
www.acpp.com
catalunya@acpp.com
932.681
la Pau
496

Brigades internacionals de Pau
de Catalunya
Cooperacció

www.peacebrigades.org

pbicatalunya@pangea.org

www.cooperaccio.org

info@cooperaccio.org

Fundación Alda

www.fundacionalda.org

alda@fundacionalda.org

Nexes Interculturals de Joves
per a Europa
Proide

www.nexescat.org

info@nexescat.org

www.fundacioproide.org

proide@fundacioproide.org

Servei Civil Internacional –
Catalunya
Joves per la Igualtat i la
Solidaritat
SETEM

Lleure

www.sci-cat.org

sci-cat@sci-cat.org

www.joves.org

info@joves.org

www.setem.cat

catalunya@setem.org

937
486
933
425
933
661
934
167
932
180

757
183
633
427
377

934 417
079
934 219
310
934 415

Països

Camerun

Camps
de
Treball

Turisme
Intercanvis
Responsable

X

x

Depèn de
l'any
Senegal,
Marroc,
Hondures
Palestina
Israel
Tunísia
Depèn de
l'any
Depèn de
l'any
Paraguay

Cooperació

X

x

X

X
X

X

X

Depèn de
l'any
Togo,
Madagas
car,
X
Guatemal
a, Perú i
Marroc.
Depèn de
l'any
Nicaragu
a
Amèrica

X

X

X

X
X
X
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335

VOLS, Voluntariat Solidari

WAFAE

www.ongvols.org

www.wafae.org

Walata. – Fund. Món-3
(Universitat de Barcelona)

Lleure

mon-3.org

voluntariat@ongvols.org

wafae@wafae.org

mon-3@pangea.org

932 038
808

934 137
592
934 024
325

Llatina,
Marroc,
Moçambi
c,
Uganda
Senegal,
Índia
Tànger,
Ceuta,
Àfrica,
Amèrica
Llatina
Marroc

X

X

X

X
Mauritàni
a

X
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