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JOVES EUROPEES COMPARTEIXEN
EXPERIÈNCIES PER LA DIVERSITAT CULTURAL
El passat 21 de maig, i amb motiu de la celebració del Dia Mundial de la Diversitat Cultural, Taller
d'Art, Cultura i Creació va participar d'un streaming amb entitats de la xarxa "More Citizenship
Network" com MC Kotlovnica (Eslovènia), Associação Mais Cidadania (Portugal), Compagnons
Bâtisseurs (França) i Babel E.V. Interkulturelle Sozialarbeit (Alemanya).
Així, joves d'arreu d'Europa van tenir l'oportunitat de compartir les seves experiències al voltant de
la ciutadania i la cultura, i concretament a projectes dels programes Erasmus+ i Cos Europeu
de Solidaritat, a l'esdeveniment "Youth localities go international - 1st Edition",
En representació de la nostra entitat hi van participar joves de Matadepera, el Prat de
Llobregat, Sabadell, Castelldefels i Gavà a través d'un vídeo i amb la intervenció en directe de
la Raquel, que ha participat en diversos intercanvis juvenils organitzats per TACC.
A més, l'Eva, la voluntària del CES que vam enviar a Eslovènia al març, va realitzar el vídeo
promocional del directe en el marc del projecte "Cool-ture yourself" de l'entitat eslovena MC
Kotlovnica, organitzadora de l'esdeveniment.
No et perdis el vídeo del live a l'enllaç i si tu també estàs interessat/ada a engegar el teu projecte
internacional, contacta amb la teva assessoria de referència a taccbcn.com/assessories.

Més informació a

bit.ly/2RWDGfV
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BEQUES
D'INVESTIGACIÓ
DE LA FUNDACIÓ
ALFONSO MARTÍN
ESCUDERO
La Fundació Alfonso Martín Escudero ofereix 40 beques per fer estades en universitats o centres
de recerca en 27 països durant un període d'entre 12 i 24 mesos en temes vinculats a les àrees
d'agricultura i ramaderia, ciències de la mar, ciències de la salut i tecnologia dels aliments.
Per participar cal complir els següents requisits:
· Comptar amb la nacionalitat espanyola.
· Posseir el títol de doctor/a de qualsevol universitat espanyola o d'especialitat en Medicina (MIR),
Biologia (BIR), Farmàcia (FIR), Psicologia (PIR), Química (QUIR) o Radiofísica Hospitalària.
· Estar admès/esa en una universitat o centre de recerca a l'estranger per al període sol·licitat.
· Tenir un bon coneixement de l'idioma del país receptor o de qualsevol altre idioma que
permeti una comunicació fluida en el centre de recerca.
La dotació de la beca inclou una ajuda de fins a 3.100 € per a trasllats i instal·lació; una assegurança
en cas de malaltia i accident subscrit per la fundació i exigit pel centre estranger; i assignació
mensual d'entre 1.900 i 3.000 €, segons el país de destinació.
Les sol·licituds, juntament amb els documents requerits, s'hauran d'enviar per correu electrònic a
l'adreça becas@fundame.org abans de les 14 hores del 14 de juny de 2021.

Més informació a

bit.ly/3i5LMNG
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BEQUES DE
CORRESPONSAL
ERASMUS A
FLANDES
Visit Flanders ofereix 12 beques de 600 € mensuals per col·laborar com a corresponsal Erasmus a
Flandes per a 10 estudiants durant 5 mesos i per a 2 estudiants durant els 2 mesos d'estiu (juliol i
agost).

Cal complir els següents requisits per presentar candidatura:
· Ser estudiant espanyol/a o resident a Espanya interessada a realitzar l'Erasmus a Flandes o
Brussel·les durant el curs 2021/2022.
· Estar interessat/da a conèixer la cultura, recursos turístics, formes de vida, patrimoni i curiositats
de la regió.
· Tenir bones habilitats comunicatives, ser actiu/va en xarxes socials i estar familiaritzat/a amb les
eines multimèdia.
La comesa del/de la corresponsal serà nodrir de contingut el blog erasmusenflandes.com de
forma setmanal sobre Flandes amb publicacions de text, fotografies, vídeos, àudios, etc. i dinamitzar
la seva lectura a través de les xarxes socials vinculades.
Els i les interessades han d'enviar el currículum Europass, una carta de motivació i un vídeo de
presentació de fins a 3 minuts per correu-e a proyectos@flandes.net abans de les 23 hores del 25 de
juliol de 2021.

Més informació a

bit.ly/3wO3Srx
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PRÀCTIQUES
DE L'OCDE
A PARÍS
L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) convoca el seu
programa de pràctiques dirigit a estudiants altament qualificats/ades de diferents llocs del món.
Les pràctiques poden realitzar-se en diferents sectors (ciència i tecnologia, educació, economia,
medi ambient, salut, turisme, etc.), tenen una durada d'entre 1 i 6 mesos a temps complert i es
duran a terme a la seu central de l'organisme a París.
Per participar cal complir els següents requisits:
· Ser nacional d'un país on estigui present l'OCDE.
· Estudiar a temps complet una disciplina relacionada amb el treball de l'organisme.
· Comptar amb un excel·lent nivell d'anglès o francès.
· Tenir un bon domini del Microsoft Office.
· Posseir experiència internacional prèvia a través d'estudis, pràctiques o activitats professionals.
Les principals responsabilitats de les persones seleccionades inclouran realitzar tasques de recerca,
anàlisi de dades, redacció i divulgació, i fer d'enllaç amb administracions nacionals, investigadors/es,
altres organitzacions internacionals i delegacions dels països membres. Les pràctiques estan
dotades amb beques de 700 € al mes.
Els i les interessades han d'enviar la seva sol·licitud a través de l'enllaç (cal clicar a Return to the
home page i tornar a accedir a l'oferta) abans del 31 d'agost de 2021.
Més informació a

bit.ly/2Tz7QX3
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TREBALLAR DE
CONDUCTOR/A
D'AUTOBÚS
A NORUEGA
L'empresa Norgerbuss cerca conductors/es d'autobús per incorporar a la seva plantilla a la seu de
Stavanger, una ciutat portuària al sud-oest de Noruega, a través de la xarxa EURES.
Cal complir els següents requisits per presentar candidatura:
· Comptar amb el permís de conduir D+CAP en vigor.
· Tenir 6 mesos d'experiència.
· Oferir bona atenció al client i predisposició a treballar en equip.
· Tenir disponibilitat per realitzar un curs d'idioma i cultura noruega previ a la incorporació
finançat per la xarxa Eures. A més, es valorarà poder comunicar-se en anglès.
El salari base és de 37.000 € anuals i la companyia es compromet a oferir formació específica als i
a les seleccionats/es i recolzar-les en la cerca d'allotjament i en la tramitació de documentació al
país.
Els i les interessades han d'enviar el currículum Europass en anglès o castellà per correu-e a
eures.nordicos@sepe.es, indicant com a referència a l'assumpte 'CONDUCTOR PARA
NORGERBUSS' abans del 30 de juny de 2021.

Més informació a

bit.ly/34xAeuJ
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TREBALLAR DE
FISIOTERAPEUTA
A ALEMANYA
L'Oficina Central d'Intermediació Internacional i Professional (ZAV) de l'Agència Federal
d'Ocupació i l'Agència d'Ocupació d'Augsburg pretén dur a terme, en estreta col·laboració amb
EURES Espanya, un projecte internacional d'inserció laboral en l'àmbit de la fisioterapia.
Es tracta d'oferir als i a les participants un contracte de treball com fisioterapeuta a Mediaktiv, a
la regió de Baviera, després d'obtenir el reconeixement professional de la titulació al país germà
mentre es treballa com a auxiliar i s'aprèn l'idioma a través d'un curs.
Per participar cal complir els següents requisits:
· Ser nacional d'un país membre de la UE.
· Estar titulat/da en fisioteràpia.
· Tenir el certificat d'antecedents penals sense constàncies rellevants.
· Estar disposat/da a aprendre alemany de manera intensiva, a treballar com a auxiliar durant els
primers 14 mesos, completar la formació i realitzar una prova d'aptitud.
Tant els cursos de l'idioma com la mudança a Alemanya són finançades, a banda de rebre un sou
mensual adequat a la categoria professional, assessorament i suport en tots els tràmits, inclosa la
cerca d'allotjament compartit.
Els i les interessades han d'enviar currículum Europass en anglès per correu electrònic a ZAV-IPSBayern@arbeitsagentur.de abans del 30 de juny de 2021.
Més informació a

bit.ly/3wK3TwQ
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VOLUNTARIAT
AMB PERSONES
MIGRANTS
A MÈXIC
La 72 és una organització sense ànim de lucre situada a la província de Sant Felip de Jesús al sudest de Mèxic, dedicada a l'atenció integral a les persones migrants i refugiades que s'internen
per la frontera de Tenosique (Tabasco), un dels punts més conflictius en la ruta migratòria.

El programa proposa dues modalitats de voluntariat:
· Curta estada: requereix compromís mínim de 2 mesos i nivell intermedi/avançat d'espanyol.
· Llarga estada: requereix disponibilitat per estades d'entre 6 mesos i 1 any.
Les àrees de treball en les que és possible col·laborar són assistència humanitària, drets humans i
gestió migratòria, canvi estructural, grups vulnerables (dones, infants i adolescents, i col·lectiu LGBT)
i granja agroecològica.
Per col·laborar com a persona voluntària, l'entitat demana els següents requisits:
· Haver obtingut el grau en psicologia, ciències socials, ciències polítiques, periodisme o similars.
· Tenir disponibilitat i interès per submergir-se en les dinàmiques de l'alberg d'acollida.
· Preferible comptar amb experiència prèvia en l'àmbit de les migracions internacionals.
· Comptar amb consciència emocional i empatia.
Pel que fa a les despeses associades al voluntariat, l'allotjament i la manutenció van a càrrec de
l'associació mentre que el viatge se'l costeja el o la voluntària. Els i les interessades poden enviar
carta de motivació per correu-e a la72.comunicacion@gmail.com.
Més informació a

bit.ly/3g35c36
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CAMPS DE
TREBALL
PER A JOVES
AMB MENYS
OPORTUNITATS
COCAT (Coordinadora d'Organizadors de Camps de Treball Internacionals de Catalunya) cerca 3
joves que vulguin participar en un camp de treball internacional aquest estiu a Itàlia, França o
Bèlgica amb una duració d'entre 10 i 15 dies.

L'entitat participa del projecte de diversitat i inclusió social "Increasing Youth with lesser
Opportunities Participation Into volunteering experiences" (YOPI I) amb entitats d'arreu d'Europa
com les franceses SJ (Solidarites Jeunesses) i CONCF (Concordia France), la belga CBB
(Compagnons Bâtisseurs Belgium), i la italiana LUNARIA. Es tracta d'un projecte subvencionat per
la Unió Europea i, per tant, no suposa cap despesa pel/per la participant.
Per participar cal complir els següents requisits:
· Tenir entre 18 i 30 anys.
· Ser considerada jove amb menys oportunitats a causa d'obstacles geogràfics, econòmics,
educatius, etc.
Si estàs interessat/ada en aquesta proposta, envia un correu-e a A4A@cocat.org i, per ordre de
rebuda, t'ajudaran a trobar el projecte perfecte per a tu.

Més informació a

bit.ly/3p8L7MS
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MARXAR DE VACANCES EN TEMPS
DE COVID-19 ÉS POSSIBLE!
Arriba el juny i encara sou a temps per a planificar les vacances d'estiu: realitzar un camp de
treball a l'estranger, treballar a canvi d'allotjament, participar del Cos Europeu de Solidaritat... les
opcions són gairebé infinites! Tot i això, les circumstàncies actuals obliguen a planificar el viatge
amb més previsió que de costum. Vols saber què cal tenir en compte abans de marxar?
• Ministeri d'Afers Exteriors: la seva pàgina web conté informació oficial i actualitzada sobre la
situació política i sanitària de la vostra destinació; la documentació i assegurances mèdiques
necessàries; o on cal dirigir-se en cas d'emergència. També us permet inscriure-us al 'Registre de
viatgers' perquè estigueu localitzables i informades abans d'una crisi o catàstrofe.
• Re-open EU: aquesta plataforma de la Comissió Europea conté informació essencial
actualitzada respecte a les restriccions i mesures aplicades als diferents països europeus arran de
la covid-19. Cal posar al cercador l'origen i la destinació per descobrir quins són els requisits pel
que fa a la realització de quarantenes o de tests abans d'entrar al país en qüestió.

A més, cal tenir en compte que moltes companyies aèries han modificat les seves polítiques de
devolució i reemborsament per adaptar-se a la situació i promoure la reserva de bitllets d'avió.
Si voleu obtenir més recursos, consells i recomanacions, no us perdeu els tallers que realitzaran
les assessores de mobilitat internacional a diferents municipis al llarg dels mesos de juny i juliol.
Estigueu atents/es a les nostres xarxes socials!

Més informació a

bit.ly/3wT3o3o

bit.ly/3uRjoSs

«NO HE ESTAT
A TOT ARREU,
PERÒ ESTÀ A
LA MEVA LLISTA»
SUSAN SONTAG

