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NOVA ENTREVISTACC
"Viatjar sola et fa créixer"

L A  R E V I S T A  D E  M O B I L I T A T  I N T E R N A C I O N A L  



Participa en els Camps de Solidaritat amb el poble sahrauí

Beques per a cursos d'estiu a Escòcia

Beques Bogliasco per estudiar Arts i Humanitats a Itàlia

Premis MEDEA de foment de la innovació audiovisual en educació

Treballa en camps d'estiu d'aventura als Estats Units 

Participa al fòrum Nantes Creative Generations a França

Participa en un camp de treball internacional amb COCAT i SCI

Voluntariat del Cos Europeu de Solidaritat a Romania

TACC News: Col·laborem en un projecte de suport a les refugiades ucraïneses 

L'entrevisTACC a la Sofia i la Paula, voluntàries del CES
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CONTINGUTS

I ara, subscriu-te a la nostra newsletter a taccbcn.com
per rebre el Mou-te mensualment al teu correu electrònic!

taccbcn.com

https://www.instagram.com/taccbcn/
https://twitter.com/TACCbcn
https://www.facebook.com/taccbcn
https://www.youtube.com/channel/UCc1_9ckbFIyN74XkNA0KSeQ
http://www.taccbcn.com/
http://www.taccbcn.com/


Tenir entre 18 i 30 anys

Estar vinculat/da a Sabadell, presentar un projecte artístic o voler realitzar les pràctiques

Comptar amb experiència en l’àmbit de les arts o el lleure educatiu

Tenir disponibilitat entre 10 i 15 dies a l’octubre o novembre de 2022

Els Camps de Solidaritat és un projecte emmarcat dins de l’Agermanament de l'Ajuntament de
Sabadell amb el poble sahrauí, gestionat per Taller d’Art, Cultura i Creació, que t'ofereix

l’oportunitat de conèixer de primera mà la situació de les persones sahrauís, que fa més de 45 anys

que viuen en campaments de persones refugiades al desert de Tindouf (Algèria).

Als Camps podràs dur a terme accions socioeducatives i artístiques amb joves, tot i que caldrà

que abans de la baixada participis en una formació prèvia i, a la tornada, se’t farà partícip

d’activitats de retorn social per tal de sensibilitzar la ciutadania de Sabadell.

Els requisits per participar en aquesta iniciativa son:

Pots obtenir més informació sobre la convocatòria a la sessió informativa que es dura a terme a

l’Oficina Jove de Sabadell el 5 d’abril a les 18 h o demanant cita amb l’Assessoria de mobilitat

internacional de Sabadell a oficinajove@ajsabadell.cat, 689 32 19 45 o @sbdjove. 

Tens fins al 15 de maig de 2022 per enviar la teva candidatura a sahara@taccbcn.com.

PARTICIPA EN
ELS CAMPS DE
SOLIDARITAT
AMB EL POBLE
SAHRAUÍ
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Més informació a    bit.ly/3BQuRGL

https://www.youtube.com/watch?v=9JE78_PUkMw
https://bit.ly/3EkjKFG
https://bit.ly/3EkjKFG
https://bit.ly/3EkjKFG
https://bit.ly/3BQuRGL


Beques David Daiches de text i context 

Beques Edwin Morgan i Saltire de literatura escocesa contemporània 

Beques John McGrath i Elizabeth MacLennan de teatre i interpretació

La Scottish Universities' International Summer School (SUISS) és un programa de formació

impulsat per diverses universitats escoceses que ofereix beques completes i parcials per a participar

de cursos d'estiu a Escòcia.

Les beques disponibles per a ciutadanes espanyoles són les següents: 

Tot i que les beques d'aquest consorci universitari no cobreixen les despeses de viatge des del país

d'origen fins a Escòcia, aquestes s’atorguen en funció de la necessitat econòmica, els mèrits
acadèmics i la contribució que cada estudiant faci al programa. 

La sol·licitud de les beques es realitza a través d'un formulari on cal indicar a quina beca concreta

es vol optar, ja que cadascuna demanda uns requisits diferents. A més, cal incloure una carta de
motivació i una carta de recomanació d’un o una de les vostres docents. Per a resoldre qualsevol

dubte es  pot contactar per correu-e a suiss@ed.ac.uk. 

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 25 de març de 2022. 

BEQUES PER A
CURSOS D'ESTIU
A ESCÒCIA
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Més informació a    bit.ly/3prTgxh

https://bit.ly/3prTgxh


La Fundació Bogliasco és una organització sense ànim de lucre nord-americana que ofereix un

programa a Itàlia a través de la concessió de beques durant un mes a persones de totes les edats i

nacionalitats que han fet contribucions importants en les arts i les humanitats. 

La fundació accepta les sol·licituds de persones que facin treballs creatius o acadèmics en les

disciplines següents: arqueologia, arquitectura, clàssics, dansa, cinema/vídeo, història, arquitectura

del paisatge, literatura, música, filosofia, teatre i arts visuals. 

Els i les becàries viuran i treballaran en grup envoltades d'un entorn bucòlic a prop de la costa de
Gènova per fomentar la investigació i l'intercanvi transformador en totes les disciplines. Així, els i les

participants disposaran d'habitacions, un espai de treball i pensió completa durant un mes al

centre d'estudis, encara que la beca no cobreix el transport del viatge ni les despeses personals.

Per sol·licitar una de les beques cal fer arribar tres cartes de recomanació, el currículum, la

descripció del projecte que es vol desenvolupar, tres mostres de treballs publicats o exhibits en

els últims cinc anys i 30 $.  

Si es vol formar part de l'estada primaveral del 2023, les candidatures s'han d'enviar abans del 15
d'abril de 2022.

BEQUES
BOGLIASCO
PER  ESTUDIAR
ARTS I
HUMANITATS A
ITÀLIA
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Més informació a    bit.ly/3C4Dtdd

https://bit.ly/3C4Dtdd


Els Premis MEDEA busquen fomentar la innovació i les bones pràctiques en l'ús dels mitjans

audiovisuals en l'educació. Els premis reconeixen i promouen l'excel·lència en la creació i el
disseny pedagògic de produccions, recursos, processos i serveis d'aprenentatge.

Mentre que el premi al millor mitjà educatiu s'atorgarà al millor mitjà, recurs, eina o servei

educatiu produït en tots els sectors i en tots els nivells d'educació i formació, el premi especial del
jurat serà atorgat a aquella peça que es consideri excepcional en el seu disseny pedagògic o

tècnic. 

Les candidatures han de demostrar un ús excepcional de l'entorn multimèdia al voltant de

l'aprenentatge, incloent-hi vídeos, àudios, simulacions, aplicacions, podcast, blogs i animacions,

tenint en compte que el contingut pot versar sobre qualsevol temàtica.

Els concursants poden presentar fins a 12 propostes i qualsevol d'elles ha d'haver estat creat

després de l'1 de gener de 2020, encara que poden incloure material anterior.

Els i les finalistes seran notificades el maig de 2022 i seran convidades a participar en la Cerimònia
de Premis que tindrà lloc a la Media&Learning Conference, a Roosbeek (Bèlgica), el juny de 2022,

on s'anunciaran els i les  guanyadores del certamen. 

Les candidatures s’han de fer arribar en línia abans del 17 de març de 2022. 
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PREMIS MEDEA
DE FOMENT DE
LA INNOVACIÓ
AUDIOVISUAL
EN EDUCACIÓ

Més informació a    bit.ly/3HyHwPK

https://bit.ly/30PKsby
https://bit.ly/30PKsby
https://bit.ly/3HyHwPK
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Més informació a    bit.ly/3IAA7kw

TREBALLA EN
CAMPS D'ESTIU
D'AVENTURA
ALS ESTATS
UNITS 

Tenir entre 18-30 anys

Interès i/o experiència en el medi ambient i camps d'estiu

La companyia Wild Packs Summer Camps està buscant treballadors/es pels seus camps d'estiu

d'aventura als Estats Units. Concretament, cerquen joves a qui els hi agradin els infants, les

activitats de muntanya com l'escalada, les cordes, la tirolina i l'alpinisme, a més de l'ecologisme i

la defensa del medi ambient.

Durant l'estada es proporcionarà formació, manutenció i un sou mínim de 1600 $. A més, el

personal disposarà de fins a dos mesos lliures per viatjar pels Estats Units abans i/o després de

l'estada al camp d'estiu, a més d'una assegurança mèdica completa i de visat.

Els requisits pels i les interessats/des són:

Tot i que es recomana comptar amb la qualificació necessària per desenvolupar aquesta mena de

tasques, també es valoraran aquelles candidatures que no disposin de titulació però sí de les

habilitats, coneixements i experiències requerides.

Si estàs interessat/da en aquesta oportunitat, cal completar el formulari a la web de Season

Workers per cadascuna de les ofertes laborals.

https://bit.ly/3EoCHqE
https://bit.ly/3EoCHqE
https://bit.ly/3EoCHqE
https://bit.ly/3IAA7kw


Tenir entre 18 a 30 anys

Presentar un projecte que tracti el tema "viure en comunitat"

Poder-se comunicar en anglès

Estàs implicat o has escrit un projecte relacionat amb la ciutadania? Del 31 de maig al 3 de juny de

2022 tindrà lloc el  fòrum Nantes Creative Generations a Nantes (França), una trobada de més de

60 joves europeus/ees.

Les temàtiques dels projectes hauran d'estar vinculades amb la ciutadania, la solidaritat, la

protecció del medi ambient i les col·laboracions artístiques. Durant l'estada, els i les participants

presentaran el seu projecte a la resta i s'implicaran en tallers i grups de treball amb l'objectiu de

millorar els projectes i implementar la possibilitat de desenvolupar-los. 

La iniciativa cobreix les despeses d'allotjament i manutenció (per un màxim de 2 participants per

projecte), a més de reemborsar els costos derivats del transport fins a 400 € per persona.

Els requisits per a participar són els següents:

Si estàs interessat/da a participar d'aquesta trobada, has de completar el formulari a la pàgina web

de l'organització Nantes Creative Generations.

PARTICIPA AL
FÒRUM NANTES
CREATIVE
GENERATIONS
A FRANÇA
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Més informació a     bit.ly/3vxCwbO

https://bit.ly/3vxCwbO


Les entitats organitzadores dels camps de treball, COCAT i Servei Civil Internacional (SCI), obren 

 inscripcions per a participar en projectes de voluntariat internacional transformador de curta

durada durant els mesos d'estiu.

Els camps de treball són activitats de voluntariat basades en la realització de feines comunitàries
per part d'un grup d'entre 5 i 20 joves durant un període d'entre 1 i 3 setmanes. Cada participant es

compromet de forma desinteressada a participar del treball proposat a canvi de gaudir de

l’experiència i d’activitats de lleure educatiu. Els projectes tracten temàtiques ambientals, socials,

patrimonials, arqueològiques i culturals.

Per participar, cal tenir 14 anys com a mínim, a través de la COCAT, i un mínim de 16 anys, a
través de l'SCI. Cal cobrir les despeses derivades de la quota d'inscripció (120 €, en el cas de SCI, i

entre 145 € i 200 €, en el cas de COCAT), a més del cost del transport i una possible quota extra. 

D'una banda, COCAT obre inscripcions el 7 de març, mentre que el SCI realitzarà diverses xerrades
informatives en línia i presencials durant els mesos previs a l'estiu. 

PARTICIPA EN 
UN CAMP DE
TREBALL
INTERNACIONAL
AMB COCAT I SCI
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Més informació a    bit.ly/3tuynTI bit.ly/3MfNadc

https://bit.ly/3EkjKFG
https://bit.ly/3EkjKFG
https://bit.ly/3EkjKFG
http://bit.ly/3tuynTI
http://bit.ly/3MfNadc


Tenir entre 18 i 30 anys

Poder-se comunicar en anglès

Estar interessat/ada en la cultura romanesa i europea

Estar motivat/ada per desenvolupar-se en un entorn multicultural

Es valorarà positivament ser un/a jove amb menys oportunitats

L'associació romanesa Experiment Teatru Clandestin cerca 5 voluntàries europees a través del Cos
Europeu de Solidaritat per un projecte de 7 mesos de durada, des del 5 de maig fins al 10 de
desembre de 2022.

El projecte gira entorn el desenvolupament rural a través de l'art i la cultura, l'agricultura ecològica i

el turisme creatiu en un context on infants, joves i adults reben coneixements i desenvolupen

habilitats a través de la pràctica per poder tenir un entorn i estil de vida més sostenibles. 

Els requisits per participar són:

El programa cobreix l'allotjament a la comuna Lăzăreni en habitacions compartides, el transport

internacional i local, l'assegurança de salut, els diners de butxaca i l'alimentació natural. I la jornada

de treball és de 33 hores setmanals de dilluns a divendres. 

Els i les interessades en participar cal que enviïn el seu currículum a crea.arta@gmail.com.

VOLUNTARIAT
DEL COS
EUROPEU DE
SOLIDARITAT A
ROMANIA
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Més informació a    bit.ly/3J9mVU9

https://bit.ly/3J9mVU9
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Des de principis de març Taller d'Art, Cultura i Creació està

registrada a l’Agència Espanyola de Cooperació
Internacional per al Desenvolupament com a Organització

No Governamental per al Desenvolupament (ONGD).

L'entitat ja constava inscrita a l’Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament del govern català. 

D’una banda, es realitzarà una

aportació econòmica a través

de la iniciativa humanitària

People for People que aniran

destinats a assistència

fronterera immediata a les

refugiades que transiten per

Romania, i a mitjà i llarg

termini a les que decideixen

quedar-se temporalment o

permanentment al país,

suport humanitari entre les

dues ciutats agermanades de

Timisoara i Chernivtsi, i

contribució a la coordinació

entre socis estratègics de la

societat civil de la zona. 

D’altra banda, l’entitat està

posant en marxa l’enviament

d’un equip de psicòlogues al

centre de migrants de Brasov

per desenvolupar tasques de
formació i acompanyament.

L’objectiu és que aquesta

delegació formi a les

professionals i voluntàries que

atenen les ucraïneses que es

refugien o transiten per

Romania al voltant de la salut

mental, a banda de donar

suport emocional a aquest

mateix personal.

Davant del context de crisi

humanitària aguda derivada de

la guerra entre Rússia i
Ucraïna, Taller d'Art, Cultura i

Creació col·labora amb la

fundació romanesa Fundatia
Comunitaria Brasov a través

de diferents projectes i la

intermediació amb diverses

administracions locals.

L'objectiu és donar resposta a les

necessitats de la població
ucraïnesa refugiada als països

veïns. Segons fonts de la policia

romanesa, des de l’inici del

conflicte més de 140.000

ciutadanes ucraïneses han entrat

a Romania fugint dels

bombardeigs i l’escalada de

violència.

COL·LABOREM AMB UN
PROJECTE INTERNACIONAL PER
DONAR SUPORT A LES
REFUGIADES UCRAÏNESES

11TACC NEWS

SOM
OFICIALMENT
ONGD

Més informació a    bit.ly/3HPWa5t  

Font: Michael Kappeler/picture alliance via Getty Images

http://www.exteriores.gob.es/Portal/ca/PoliticaExteriorCooperacion/CooperacionAlDesarrollo/Paginas/AECID.aspx
http://cooperaciocatalana.gencat.cat/ca/que-fem/accio-humanitaria/ucraina/
https://fundatiacomunitarabrasov.ro/
https://www.swissinfo.ch/spa/ucrania-guerra_casi-26.000-refugiados-ucranianos-entraron-el-mi%C3%A9rcoles-a-ruman%C3%ADa/47397938#:~:text=Bucarest%2C%203%20mar%20(EFE),la%20Polic%C3%ADa%20de%20Frontera%20rumana.
https://bit.ly/3ruZjmx
https://bit.ly/3ruZjmx
https://bit.ly/3ruZjmx
https://bit.ly/3HPWa5t
https://bit.ly/3ruZjmx
https://bit.ly/3ruZjmx


Viure i treballar durant bastant temps en un

país et permet entendre com són realment les

persones d'aquell lloc. Tot i poder trobar-te amb

algunes situacions difícils, aquestes et fan

créixer i guanyar autoestima després.

Recomano molt sortir de la zona de confort.
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A LA SOFIA MARIANI I LA PAULA TABAREZ 
VOLUNTÀRIES DEL COS EUROPEU DE SOLIDARITAT

"Viatjar sola et fa créixer"

Com va ser la teva primera experiència vivint a l'estranger?

Quin balanç fas de les teves estades vivint sola a l'estranger?

Com està sent la teva experiència a Barcelona?

La Sofia Mariani (a l'esquerra) i la Paula Tabarez (a la dreta).

Estic molt contenta i agraïda per poder viure

aquesta experiència, perquè m'estan donant

l'oportunitat de viure a l'estranger i guanyar

experiència en l'àmbit de la psicologia. I mira

que pensava que em costaria adaptar-me!

SOFiA: Amb 19 anys vaig anar a cursar els

estudis universitaris a Anglaterra. Aquesta

experiència  em va permetre aprendre anglès i

em va animar a tornar a viatjar, i tot i trobar a

faltar el clima mediterrani i la família.

PAULA: Amb 12 anys vam anar amb la família a

viure a Angola. Allà la cultura és molt diferent: el

que m'agradava ho vaig integrar i el que no, ho

vaig deixar passar. A més, vaig aprendre anglès,

ja que l'escola era 100% en aquest idioma.

Faig un balanç positiu, viure fora et permet

aprendre moltes coses, a més de conèixer-te

millor a tu mateixa. Quan vaig tornar a casa

després del curs a Anglaterra, sentia que volia

tornar a viure a l'estranger, i ara m'ha sortit

l'oportunitat de venir a Barcelona.

Com a artista, a l'entitat hi ha molts projectes

diferents en els que puc col·laborar vinculats, a

més, a donar suport a les persones. Sobre la

ciutat,  sento que la gent és atenta i t'ajuda molt

quan ho necessites.

Les dues joves incorporades a l'entitat com a

voluntàries a través del programa europeu són

unes apassionades de la mobilitat internacional.

La Sofia és italiana i ha viscut a Anglaterra i el

Japó mentre que la Paula, nascuda a l'Uruguai,

residia a Països Baixos després d'estar en països

com Angola, Republica Dominicana, Anglaterra,

Austràlia, Nova Zelanda o el Japó. 

L'ENTREVISTACC

Més informació a     bit.ly/35bcDEe  

https://bit.ly/35bcDEe


«NO HI HA CAMÍ PER LA
PAU, LA PAU ÉS EL CAMÍ»  

 
MAHATMA GANDHI


