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La jornada "Fer un Voluntariat a l'Estranger" ha estat tot un èxit!
El passat dimecres 20 de febrer va tenir lloc la jornada sobre “Fer un voluntariat a l’estranger [1]” a la seu
del Centre Europa Jove [2], situada a l'Espai Jove Ca N'Arús de l'Hospitalet de Llobregat.

Al llarg del dia, prop de 200 joves van participar en els diferents tallers i van visitar la fira d’entitats que
disposen de projectes de voluntariat europeu i internacional.
Les activitats van ser les següents:

De 12 a 13h: Treballar, estudiar, fer pràctiques en el sector de la cooperació internacional
Les feines que es poden trobar en el sector de la cooperació internacional són molt
professionalitzades i requereixen estudis previs molt específics. Aquelles persones que treballen de
manera remunerada per una ONGD s'anomenen expatriats, cal distingir-los, doncs, dels voluntaris.
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Vam comentar els diferents perfils professionals, els estudis amb més sortida, principals portals de
recerca de feina, entre d’altres.
Participants: 14
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De 13 a 14h: Voluntariats alternatius
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Woofing, Work Away, HelpX, voluntariats… són només algunes alternatives per fer estades a
l’estranger amb pocs diners, canviant feina per manutenció… tot guanyant competències i
experiència professional. També vam comptar amb l’assistència de dos joves que van compartir les
seves vivències de voluntariats de col·laboració.
També vam poder debatre diferents maneres de viatjar de forma econòmica, l’impacte d’alguns
models de turisme i exemples de turisme responsable.
Participants: 18

*Ambdues activitats de la franja del mati, vam comptar amb l’assistència de l’alumnat del Certificat
Professional de Dinamització Comunitària.

De 16 a 16.45h: Descobreix el nou programa de mobilitat per la UE: el Cos Europeu de Solidaritat.
[3]
Enguany el conegut Servei de Voluntariat Europeu desapareixerà per donar lloc al nou programa.
Aquest pretén englobar iniciatives solidàries i oportunitats ocupacionals en el món social entre
països de la Unió Europea. Activitat a càrrec de la Fundació Catalunya Voluntària.
Participants: 11

De 16:45 a 17:30h: Opcions per fer un voluntariat de llarga durada
Són projectes que funcionen de manera permanent. No tenen les dates de participació prefixades i,
per tant, són flexibles. MTV (Mid-Term Volunteering) són projectes de mitja durada, entre 1 i 3
mesos. LTV (Long-Term Volunteering) són projectes de llarga durada, entre 3 mesos i un any. Des de
Servei Civil Internacional i COCAT ens van explicar les oportunitats, els procediments i el
funcionament.
Participants: 16
De 17:30 a 18:30h: Opcions per fer un voluntariat de curta durada durant l’estiu. [4]
Per tal de tenir un primer contacte amb una realitat diferent o disposes de poc temps per a fer una
estada a l'estranger, els camps de treball et poden interessar. Però... què són? Des de Servei Civil de
Catalunya i COCAT ens ho van explicar amb detall!

A més, des de l’Associació Catalana per a la Pau ens van explicar les Brigades Internacionals, és a
dir, projectes amb l’objectiu d’aconseguir que els i les participants arribin a entendre millor la
problemàtica nord-sud, gràcies al contacte directe amb la realitat de la injustícia i compartint els
projectes de les organitzacions que lluiten per superar-la.
Participants: 34
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De 18:30 a 19.30h: Trobada de voluntaris/es que ha tingut una experiència a l’estranger
Aquesta activitat va ser un espai d’intercanvi d’experiències entre joves que hagin participat o
vulguin participar en algun projecte de voluntariat internacional, tant de curta com de llarga durada,
en països europeus o internacionals. També vam comptar amb joves d’altres països que estan tenint
la seva experiència a diferents entitats del Barcelonès.
Participants: 17

Page 5 of 7

Durant la tarda de la jornada també hi va haver una FIRA D’ENTITATS QUE DISPOSEN DE
PROJECTES DE VOLUNTARIAT A L’ESTRANGER per conèixer de primera mà entitats que
gestionen projectes de voluntariat a l’estranger: voluntariat europeu, camps de treball, brigades
internacionals, camps de solidaritat, entre d’altres.
Les entitats que van participar van ser: Servei Civil de Catalunya [5], COCAT [6], Associació Catalana per la Pau
[7], Fundació Catalunya Voluntària [8], Associació Mundus [9], Nexes Interculturals per a joves [10] i SETEM
[11].
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Així doncs, prop de 200 joves van poder informar-se de tot el relacionat amb el voluntariat a l’estranger gràcies
a les activitats i la fira d'entitats de la jornada “Fer un Voluntariat a l’Estranger”.

Etiquetes: activitat [12], estranger [13], fira [14], Mobilitat Internacional [15]

Links:
[1] http://barcelonesjove.net/jte2018
[2] http://barcelonesjove.net/fitxa-mapajove/74668/centre-europa-jove
[3] http://www.barcelonesjove.net/node/80480
[4] http://www.barcelonesjove.net/node/80477
[5] https://www.sci-cat.org/
[6] http://www.cocat.org/
[7] https://www.acpau.org/
[8] https://www.catalunyavoluntaria.cat/
[9] http://www.asociacionmundus.com/
[10] https://nexescat.org/
[11] http://www.setem.org/site/cat/catalunya/
[12] http://www.barcelonesjove.net/tags/activitat
[13] http://www.barcelonesjove.net/tags/estranger
[14] http://www.barcelonesjove.net/tags/fira
[15] http://www.barcelonesjove.net/tags/Mobilitat Internacional
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