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BEQUES
HEINRICH BÖLL
FOUNDATION
PER ESTUDIAR
A ALEMANYA
La Fundació Heinrich Böll ofereix unes 1.000 beques per a joves graduades, encara no
graduades o que estiguin estudiant un doctorat.
Aquesta fundació té com a objectius defensar els drets humans, prendre accions per prevenir la
destrucció de l’ecosistema global, avançar en la igualtat entre dones i homes, mantenir la pau a
les zones de crisi, i defensar les llibertats de les persones contra l’excessiu poder econòmic.
Aquestes beques estan dirigides a persones amb excel·lents qualificacions acadèmiques,
que estiguin implicades socialment i política, i que disposin d’un interès actiu en els valors
bàsics de la fundació: ecologia i sostenibilitat, democràcia i drets humans, autodeterminació i
justícia.
Per a la propera convocatòria, que finalitza l’1 de setembre de 2020, es poden inscriure les
persones amb el perfil següent:
- Estudiants universitàries de primer cicle o estudiants de ciències aplicades
- Estudiants de matemàtiques, informàtica, ciències naturals o assignatures tècniques amb
un enfocament mediambiental
A més, un dels requisits imprescindibles és disposar d’un nivell Proficiency d’alemany.
Per a més informació, consulta el següent enllaç: bit.ly/2Vy8sKn
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BEQUES PER
ESTUDIAR
UN MÀSTER
A EUROPA
El portal web educations.com ofereix beques per estudis de postgrau de més de 5.000
euros per estudiants de tot el món que vulguin estudiar un màster a alguna universitat
europea durant el primer semestre de 2021.
Les candidates hauran de complir els següents requisits:
- Haver-se inscrit en alguna universitat a Europa
- Haver-se inscrit en un màster que comenci entre la tardor de 2020 i la primavera de 2021
- Tenir el títol de batxillerat
- Tenir un visat d’estudi (en cas que sigui necessari)
- Estudiar en un país on no siguin ciutadanes residents
Per realitzar la inscripció, cal:
- Omplir un qüestionari
- A les finalistes se’ls hi demanarà aportar la documentació necessària per comprovar que
compleixen els requisits per optar a les beques
Les inscripcions es poden realitzar fins al 17 d’agost de 2020.
Per a més informació, consulta el següent enllaç: bit.ly/2VxK1wE
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PROGRAMA
DE MENTORIA
DE LA UE PER
ASPIRANTS A
PERIODISTES
Youth4Regions és un programa de la Comissió Europea que ajuda a estudiants de periodisme i
joves periodistes a descobrir que està fent la Unió Europea a la seva regió. Aquest programa ofereix
l'oportunitat de rebre assessorament per part de periodistes del país d’origen i treballar braç a braç
amb professionals de renom durant la Setmana de les Regions de la UE.

Els requisits per poder participar són:
- Ser ciutadana d’un país membre de la UE o associat (candidat, candidat potencial, ENI o EFTA)
- Tenir entre 18 i 30 anys
- Demostrar estudis (fins a dos anys des de la graduació) i/o experiència laboral (fins a dos anys)
en l'àmbit del periodisme
El programa tindrà lloc a Brussel·les de l’11 al 16 d’octubre de 2020, on el participant rebrà
formacions sobre periodisme i política regional de la UE, treballarà amb professionals del
periodisme, visitarà institucions i mitjans de comunicació de la UE, i participarà en els viatges de
premsa de la Comissió Europea als Estats membres. Les despeses d’allotjament i desplaçament
aniran a càrrec de la Comissió Europea, a més de la majoria dels àpats.
Per participar cal omplir el formulari en línia i enviar un article breu (de 2500 a 6250 paraules) o
un reportatge de vídeo (de 2 a 3 minuts) que representi un projecte cofinançat pel Fons Europeu
de Desenvolupament Regional o el Fons de Cohesió.
Tens temps fins al 13 de juliol de 2020 a les 17:00 CET i els resultats es faran públics el 10 d’agost.
Per a més informació, consulta el següent enllaç: bit.ly/3inhEeC
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PRÀCTIQUES
A L'AGÈNCIA
EUROPEA DE
MEDICAMENTS
L’Agència Europea de Medicaments (EMA) compta amb un programa de pràctiques per
titulades recents o estudiants universitàries.
El programa permet a les becàries conèixer la EMA i la seva funció a la UE i a la xarxa europea
de regulació de medicaments, i els ofereix una valuosa formació professional.
Les persones que vulguin sol·licitar-les, hauran de complir els següents requisits:
- Ser nacional d’un Estat membre de la UE o del EEE
- Tenir un grau universitari o d’investigació recent o ser estudiant participant en el
programa Eramus+ o similar
- Demostrar un bon domini de l’anglès i d’un o més idiomes oficials de la Unió Europea
Les pràctiques tenen una duració de 10 mesos i es preveu el seu inici l’1 d’octubre de 2020. Les
persones seleccionades rebran una assignació mensual de 1.360 euros i una ajuda pel viatge
fins a Amsterdam, ciutat on es troba la seu d’aquest organisme i on es realitzaran les
pràctiques.
La data límit per presentar la candidatura és el 15 de juliol de 2020.
Per a més informació, consulta el següent enllaç: bit.ly/31ytUD7

7

CONCURS DE
DISSENY DE
L'EUROPEAN
YOUTH
INFORMATION
QUALITY LABEL
Si tens entre 18 i 30 anys i ets ciutadana o resident d’un estat membre de la Unió Europea, tens
l’oportunitat de participar en el concurs de disseny de l'European Youth Information Quality
Label.
Per participar caldrà crear una representació visual de l'European Youth Information Quality
Label. Aquesta haurà de ser un logotip o una icona, per tal de poder ser utilitzada als serveis
juvenils d’informació, fàcilment reconeixible i que transmeti la fiabilitat de la informació
certificada per Europa.
Pots fer servir qualsevol tècnica que creguis convenient per realitzar la teva creació: escollir una
fotografia, crear una il·lustració digitalment, dibuixar a través d’un paper o utilitzar només text.
Poden enviar-se fins a 3 treballs, presentats en gràfic vectorial i en alta qualitat per imprimir,
juntament amb el formulari omplert fins al 15 de juliol de 2020.
L'organització escollirà una guanyadora i utilitzarà el seu disseny gràfic com a logotip de
l'European Youth Information Quality Label, a més, d'una concursant més per l'excepcionalitat de
la seva creació. La primera serà recompensada amb una càmera GoPro Hero, mentre que la
segona rebrà un rellotge intel·ligent Xiaomi Amazfit.
Per a més informació, consulta el següent enllaç: bit.ly/2NOm6ER
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COORDINADOR
DE MÉDICOS
DEL MUNDO A
BURKINA FASO
En un context amb problemes estructurals i vulnerable a les crisis sanitàries i socials, la persona
seleccionada tindrà l'objectiu de millorar la pertinència i qualitat de l'estratègia posada en
pràctica per Médicos del Mundo a Burkina Faso, amb Ouagadougou com a base.
Les funcions són les següents:
- Representar l'organització i mantenir el contacte amb les autoritats del país, altres ONG,
membres de la seva xarxa, agències i organitzacions internacionals i nacionals, i donants
- Definir les línies d'intervenció de MdM al país en el marc del seu pla estratègic
- Elaborar la planificació anual de la missió i actualitzar periòdicament els plans de contingència
- Supervisar la política de gestió de personal nacional
- Recercar activament finançament
- Realitzar un seguiment actiu i permanent de les possibles emergències al país
Les persones aspirants hauran de reunir els següents requisits:
- Llicenciatura o diplomatura amb formació en ciències de la salut i cooperació internacional
- Desitjable tenir coneixements sobre gènere i drets humans, salut pública, salut internacional i
ciències socials relacionades amb l'àrea sanitària
- Alt nivell de francès parlat i escrit, i bon nivell d'espanyol parlat i escrit
- Experiència prèvia mínima de 2 anys en llocs de similar categoria i responsabilitat
La data límit d'inscripció és el 24 de juliol de 2020.
Si necessites més informació, consulta el següent enllaç: bit.ly/38ftm6a
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VOLUNTARIAT
DEL CES EN UNA
ÀREA RURAL A
FRANÇA
El Cos Europeu de Solidaritat ofereix l'oportunitat de realitzar un voluntariat
internacional de llarga durada a França a través de la coordinadora catalana COCAT.
L'organització d'acollida és Solidarités Jeunesses, un moviment nacional d'educació no
formal.
Les voluntàries realitzaran tasques amb relació a la connectivitat intercultural, vida
col·lectiva, treball manual, i habilitats i vida rural en projectes dedicats a accions de
solidaritat i convivència i en zones rurals.
Per participar, has de tenir entre 18 i 30 anys, realitzar una formació impartida per COCAT i
residir a Espanya. A més, la beca cobreix les despeses de transport, assegurança,
allotjament, curs d'idioma i diners de butxaca.
Aquest voluntariat té una duració de gairebé 1 any i una dedicació de més de 16 hores
setmanals de dilluns a divendres.
La data límit per inscriure's és el 27 de juliol de 2020.
Per a més informació, consulta el següent enllaç: bit.ly/2VuU8T5
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INSCRIPCIÓ
ALS CAMPS DE
TREBALL DE
COCAT, SCI I
JOVENTUT
Després de l’aturada temporal a causa de la pandèmia de la COVID-19, es reprenen les inscripcions
als camps de treball, tot i que promovent els projectes locals i adaptant-los a les mesures de
prevenció sanitàries adequades.
Un camp de treball és un projecte de feina comunitària, combinada amb activitats de lleure,
realitzada per un grup d’entre 5 i 20 voluntàries internacionals durant un període d'entre 1 i 3
setmanes. A partir dels 18 anys es poden dur a terme a països del Nord i, a partir dels 20, als del Sud.
Algunes entitats ofereixen l'oportunitat de realitzar-los per Europa a joves de 14 anys en endavant.
Coordinadora d’Organitzadors de Camps de Treball Internacionals de Catalunya (COCAT)
La plataforma d'entitats està treballant per poder garantir l'enviament a camps de treball a
l'estranger, tot i que està previst que a l'estiu sigui només per Europa i a partir de l'agost.
Per a més informació, consulta el següent enllaç: bit.ly/2NOmvqQ
Servei Civil Internacional (SCI) de Catalunya
El moviment de voluntariat ofereix camps a Catalunya, a la resta de l’estat espanyol i a països de
proximitat geogràfica com França o Portugal durant els mesos de juliol, agost i setembre.
Per a més informació, consulta el següent enllaç: bit.ly/2Aoihn0
Direcció General de Joventut
Durant la campanya 2020 s'ofereixen dues modalitats de camps de treball a Catalunya: per a joves
catalanes menors d’edat i per a joves catalanes majors i menors d'edat en anglès.
Per a més informació, consulta el següent enllaç: bit.ly/2VyVfkL
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PLANIFICACIÓ
DELS
VIATGES PER
EUROPA AMB
RE-OPEN EU
Tot i que la majoria de fronteres continuen tancades per als turistes, dins d'Europa ja es
comença a poder viatjar. Alguns d'aquests països han imposat certes condicions i
restriccions, per la qual cosa, si tens pensat viatjar per Europa aquest estiu, hauries de tenir en
compte la situació actual i planificar acuradament les teves vacances.
Amb aquest objectiu, la Unió Europea ha llençat la pàgina web Re-open EU, una eina
interactiva que proporciona informació actualitzada freqüentment i disponible en 24
llengües, amb tot allò que necessites saber per recórrer el continent de forma segura:
- Realització de test de COVID-19
- Obertura de platges
- Ús de mascareta
- Manteniment de la distància interpersonal
- Mesures d'aïllament i quarantena
- Mitjans de transport permesos
A més, és recomanable contractar una assegurança que cobreixi els riscos de la COVID-19,
incloent-hi les despeses d'una possible repatriació, comptar amb informació actualitzada
sobre les ambaixades i consolats, i inscriure's al registre de viatgeres del Ministeri
d'Exteriors.
Per a més informació, consulta el següent enllaç: reopen.europa.eu

«UN VIATGER
SAVI MAI NO
MENYSPREA EL
SEU PROPI PAÍS»
CARLO GOLDONI

