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L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat ha obert una nova convocatòria de beques per facilitar la

participació de les joves de la ciutat en projectes de voluntariat internacional com les estades
solidàries, els camps de treball i l’acompanyament internacional.
 

El cost econòmic de participació en aquests projectes sol suposar una limitació que la Unitat de

Cooperació i la Unitat de Joventut del consistori pretenen revertir a través d’aquesta convocatòria que

finança fins a un 80% del cost de desplaçaments i inscripció amb un màxim de 800 € per
persona.
 

Per accedir a aquestes beques cal complir amb els següents requisits i condicions de participació:

- Estar empadronada a Sant Boi
- Haver nascut entre 1985 i 2002
- Tenir uns ingressos bruts anuals inferiors als límits indicats a les bases 

 

A més, a l’hora de valorar les candidatures es tindran en compte criteris com la motivació personal

pel projecte, l’activitat a desenvolupar al territori a través d’entitats de cooperació internacional i el

compromís amb l’activitat de retorn per sensibilitzar i connectar la ciutadania amb el treball que es

realitza al sud global.

 

Tens temps fins al 31 de març de 2020 per presentar la teva sol·licitud electrònicament o
presencialment a l'Oficina Municipal d'Atenció a les Persones (OMAP) i al Servei d'Informació
Juvenil El Punt.
 

Per conèixer més detalls de les bases d’aquestes beques, consulta el següent enllaç: bit.ly/397ACRl
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BEQUES
VOLUNTARIAT
INTERNACIONAL
PER A JOVES DE
SANT BOI

http://bit.ly/397ACRl


El Centre d’Art Contemporani Kitakyushu, situat a l’illa de Kyushu a mig camí entre Tòquio i

Xangai, ofereix un programa de beques per a joves artistes i investigadores interessades en l’art,

la curació, el disseny i l’arquitectura per desenvolupar l’activitat entre el mes de setembre de
2020 i finals de març de 2021.
 

La beca cobreix les despeses del viatge i ofereix una remuneració de JPY 200.000 (al canvi, uns

1.604 €), a més d’una altra dotació per les despeses derivades de l’habitatge. 

 

Per optar a aquesta beca hauràs de complir els següents requisits:

- Ser menor de 40 anys
- Per al perfil de curadora: títol en art o història de l’art o experiència laboral en art

contemporani

- Per al perfil de dissenyadora o arquitecta: experiència laboral administrant una oficina

privada o participant d’activitats equivalents

 

Per participar hauràs d'enviar el formulari de sol·licitud, el CV, el portafoli amb el teu treball i

una proposta de recerca per correu electrònic o ordinari. 

 

El termini per sol·licitar la beca finalitza el 27 de març de 2020.
 

Accedeix al següent enllaç per obtenir més informació sobre aquesta convocatòria: 

cca-kitakyushu.org/fellowship/?lang=en
 

 

BEQUES PER 

A JOVES
ARTISTES PER
TREBALLAR 

AL JAPÓ

4

http://cca-kitakyushu.org/fellowship/?lang=en


DiscoverEU posa en marxa la seva cinquena edició amb l’objectiu d’oferir a les ciutadanes
europees de 18 anys l’oportunitat de viatjar al voltant d’Europa per explorar el patrimoni cultural

i la diversitat de pobles del continent a través de l’obtenció d’un dels 30.000 passis d’interraïl
oferts.  

 

Els requisits per participar són els següents:

- Tenir la nacionalitat d’un dels estats membres de la Unió Europea

- Tenir 18 anys el 12 de març

- No haver obtingut el passi en alguna de les rondes anteriors

 

El viatge podrà durar entre un dia i un mes entre l’1 de juliol de 2020 i el 28 de febrer de 2021
(com a data de tornada) i s'haurà de començar en un dels estats membres de la UE. Les participants

hauran d’estar disposades a convertir-se en ambaixadores de DiscoverEU i fer un retorn de les seves

experiències a través de les xarxes socials o fent xerrades a les escoles de la seva localitat.

 

Cada participant tindrà dret a un passi de viatge amb un valor màxim de 258 €, tot i que

aquesta quantitat pot ser superior en casos excepcionals (com les participants amb mobilitat reduïda

o necessitats especials, i aquelles procedents de les regions més allunyades del continent), i s’haurà

de viatjar en segona classe.

 

Podràs accedir al formulari de sol·licitud a partir del 12 de març a les 12 hores i fins al 26 de març
de 2020 a les 12 hores a través d'aquesta pàgina web: europa.eu/youth/discovereu_en
 

 

PASSIS
D’INTERRAÏL
DISCOVER EU
PER
RECÓRRER
EUROPA
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http://europa.eu/youth/discovereu_en


La Secretaria del  Consell de la Unió Europea  ha publicat una convocatòria que ofereix  100
pràctiques remunerades a joves universitàries europees per treballar en un dels departaments

del consell preparant i assistint a reunions, redactant actes i informes, i realitzant treballs

preparatoris o investigacions sobre diverses qüestions. 

 

La dotació de les pràctiques ascendeix a 1.196 € mensuals, a més d’oferir cobertura a través d’una

assegurança d’accidents.

 

Per optar a una d’aquestes pràctiques cal complir una sèrie de requisits:

- Ser ciutadana d’un dels països membres de la Unió Europea
- Haver completat la primera part dels estudis universitaris, com a mínim

- Tenir coneixements de francès i anglès
- Estar qualificada en matèries com dret, ciències polítiques, relacions internacionals, estudis

europeus, economia i similars

- No haver gaudit d'un període de pràctiques o treball superior a sis setmanes en una institució,

organisme o òrgan de la UE

 

Aquestes pràctiques tenen una duració de 5 mesos des de setembre de 2020 fins a gener de

2021 i el termini per a sol·licitar-les finalitza el 16 de març de 2020.
 

Per a més informació, consulta el següent enllaç:

consilium.europa.eu/es/general-secretariat/jobs/traineeships/
 

PRÀCTIQUES
REMUNERADES
DEL CONSELL
DE LA UNIÓ
EUROPEA
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http://consilium.europa.eu/es/general-secretariat/jobs/traineeships/


Google convoca una nova edició del programa de pràctiques Google News Initiative Fellowship
oferint vacants a 50 redaccions de 14 països d'Europa, com El País, El Diario, Newtral o el Diari

Ara, amb l'objectiu de formar futurs professionals en les tecnologies de la informació i la

comunicació utilitzades en el periodisme actual. 

 

GNI Fellowship està destinat tant a estudiants universitàries o de màster i doctorat, com titulades,

en l'àmbit del periodisme, la tecnologia o el disseny. Les pràctiques tindran una duració de 8
setmanes durant l'estiu i estaran remunerades amb una dotació de fins a 5.000 € cadascuna
per cobrir les despeses durant el programa. 

 

Les becàries hauran d'investigar i redactar històries, contribuir a projectes de codi obert, crear

informació visual i interactiva, i buscar dades per emmarcar el debat públic; i es tracta d'una

oportunitat per aprendre d'expertes en comunicació i connectar-se amb altres becàries europees.

 

Entre els mesos d'abril i maig es donaran a conèixer els noms de les persones seleccionades i, abans

de començar el programa, hauran d'assistir a una sessió d'entrenament a Brussel·les a càrrec del

Centre Europeu de Periodisme. 

 

Les interessades poden presentar la seva sol·licitud fins al 30 de març de 2020 a través del següent

enllaç: journalismfellowships.eu/country/spain
 

 

 

PRÀCTIQUES
DE
PERIODISME 

A DIARIS
EUROPEUS
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http://journalismfellowships.eu/country/spain


TREBALL
DE
TEMPORADA
A GRANGES
DE SUÏSSA
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Si vols viure una experiència a l’estranger temporalment, t’agrada treballar en contacte amb la

natura i vols millorar el teu nivell d’idiomes, aquesta és la teva oportunitat. 

 

El Portal de la Joventut ha publicat una convocatòria per treballar a granges a Suïssa durant
aquest estiu entre 2 setmanes i 2 mesos. A canvi de participar activament en les tasques

derivades de l’activitat a la granja, les participants rebran una remuneració de 12 a 20 francs al dia
(d’uns 11 a uns 18 €), a més d’accés a allotjament i manutenció gratuïta.

 

Per optar a les vacants, cal complir els següents requisits:
- Tenir entre 16 i 25 anys
- Ser ciutadana de la Unió Europea
 

La quota d’inscripció per aquest programa és de 50 CHF. 

 

Per conèixer les granges i vacants disponibles pots visitar la web següent i utilitzar un cercador per

zona (cantons alemany, francòfon o italià) o tipus de treball a desenvolupar (amb animals o amb

infants): agriviva.ch/fr/
 

 

 

 

https://www.agriviva.ch/fr/


L’entitat italiana Comitato d’Intensa cerca un voluntari o una voluntària de nacionalitat
espanyola menor de 30 anys per participar d’un projecte en el marc del Cos Europeu de
Solidaritat. 

 

La candidata haurà d’estar disponible per iniciar el projecte de voluntariat a Belluno a mitjans
d’abril de 2020 i fins al novembre del mateix any. 

 

Raising Awareness Staning in Solidarity pretén educar i sensibilitzar tant la gent jove com la
comunitat local amb relació al malbaratament alimentari, promovent valors com la

recuperació, la solidaritat i el fet de compartir perquè les noves generacions adoptin un mode de

vida més responsable i sostenible en contrast amb la cultura del consum de productes d’un sol ús. 

 

La participant viurà en un pis al centre de la ciutat de Belluno i els costos derivats de l’habitatge

seran coberts per l’entitat receptora. A més, la voluntària rebrà 140 € al mes en concepte de

manutenció, 152 € mensuals per suport individual i se li reemborsaran els costos del transport per

valor de 275€. 

 

Tens temps fins al 15 de març per enviar el teu currículum vitae i una carta de motivació
(totes dues en anglès) a europa@csvbelluno.it 
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CRIDA PER
PARTICIPAR
D’UN
PROJECTE DE
VOLUNTARIAT
A ITÀLIA 

http://csvbelluno.it/


Taller d’Art, Cultura i Creació coordina per primera vegada un projecte Key Action 2 del
programa Erasmus+, basat en la cooperació per la innovació i l’intercanvi de bones
pràctiques, que conclourà a Sabadell l’octubre de 2020.
 

El projecte permetrà que entitats de cinc països europeus intercanviïn coneixements, eines i
estratègies per desenvolupar projectes amb joves en l’àmbit dels drets humans a través de

trobades internacionals a cadascun dels països de les entitats participants.

 

La nostra entitat  inaugura les trobades els dies 5 i 6 de març al Centre Cívic Pati Llimona amb

la  presentació de les accions de les joves durant el retorn social derivat de l’Agermanament de

l’Ajuntament de Sabadell amb el poble sahrauí com a exemple de bones pràctiques.

 

El projecte, amb una duració de 16 mesos, culminarà a Sabadell amb la visita a les participants dels

camps de solidaritat per part de les entitats sòcies: la polonesa Fundacjia Dobra Wola, la romanesa

Asociatia idei si proiecte pentru activiti (IPTA), la portuguesa Conversas Associacao Internacional (CAI) i

la grega Politistiki Anazitisi Lesvou Amke (Poliana).

 

Pots llegir la notícia completa clicant en aquest enllaç: 

taccbcn.com/strategic-human-rights-meeting-point-permetra-a-tacc-potenciar-la-participacio-
de-les-joves-en-projectes-de-sensibilitzacio/

STRATEGIC HUMAN RIGHTS
POTENCIARÀ LA PARTICIPACIÓ
JUVENIL EN PROJECTES DE
SENSIBILITZACIÓ DE TACC
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http://www.taccbcn.com/strategic-human-rights-meeting-point-permetra-a-tacc-potenciar-la-participacio-de-les-joves-en-projectes-de-sensibilitzacio/


«EL MOMENT MÉS
BELL D’UN VIATGE
ÉS EL SEU RECORD» 

 
LAURENCE STERNE


