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OBERTA LA CONVOCATÒRIA
PEL FESTIVAL ART FOR SMILES
Una de les fites més importants d’aquest nou projecte de cooperació internacional de Taller
d’Art, Cultura i Creació és l’obertura de la convocatòria per les artistes participants d’aquest
festival que se celebrarà als camps de refugiades palestines al Líban entre el 9 i el 18 de
desembre de 2020.
La convocatòria té per objectiu seleccionar dos projectes artístics multidisciplinaris. Els
projectes guanyadors participaran d’una formació prèvia, realitzaran el projecte durant la
baixada als camps de refugiades i, finalment, formaran part d’un retorn social que consistirà
en una mostra de la intervenció artística realitzada durant l’estada al Líban.
A través d’aquesta iniciativa artística, es pretén vincular a la comunitat local dels camps de
refugiades del Líban perquè participin de la programació del festival i, al mateix temps,
desenvolupin eines i enforteixin els vincles per millorar la qualitat de vida i el benestar
social d’aquestes persones.
L’entitat compta, amb relació a aquest projecte, amb el suport de l’entitat National Institution of
Social Care & Vocational Training del Líban i el finançament de l’Ajuntament de Sabadell.
És necessari enviar portfolio o dossier del projecte artístic i currículum de l’artista o la
companyia com a documentació adjunta en un correu-e a smiles@taccbcn.com amb “Art for
Smiles” seguit del nom de l’artista o la companyia com assumpte abans del 6 de setembre de
2020.
Consulta requisits de participació, criteris d'avaluació i dotació al següent enllaç: bit.ly/3e8NgRL
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BEQUES PER
ESTUDIAR
A LA
UNIVERSITAT
HARVARD
Harvard és una de les universitats més prestigioses del món i a través del programa Radcliffe, cada
any ofereix 50 beques amb l'objectiu de garantir la diversitat a través de dimensions, com l'ètnia, el
país d’origen, el sexe, l'orientació sexual o el nivell d'estudis.

Les persones interessades poden presentar la seva candidatura de manera individual o en grups de
dues o tres persones que treballin en el mateix projecte.
Amb seu a Radcliffe Yard, al cor de la Universitat Harvard, les becàries s’uneixen a una comunitat
interdisciplinària i creativa, a través de la qual poden desenvolupar noves eines i mètodes, i desafiar
les convencions artístiques i acadèmiques.
Algunes àrees dels projectes que es desenvolupen en aquestes beques pel curs 2020-2021 són:
· Educació
· Justícia
· Lideratge juvenil
· Compromís civil
· Llegats de l'esclavatge
Per a les beques d’humanitats, ciències socials i arts creatives, es poden presentar sol·licituds fins al 10
de setembre de 2020. En canvi, per a les de ciències, enginyeria i matemàtiques, es pot fer fins a l’1
d’octubre de 2020.
Per a més informació, consulta el següent enllaç: bit.ly/3hGjKFg
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BEQUES
D'INVESTIGACIÓ
A VIENA I
COPENHAGUEN
L'Organització per la Seguretat i Cooperació a Europa organitza un Programa de Pràctiques
d'Investigació que es desenvoluparà a Àustria i Dinamarca perquè estudiants graduades i
acabades de graduar puguin posar en pràctica els seus coneixements i adquirir experiència.
Per participar, cal complir els següents requisits:
- Tenir entre 18 i 28 anys.
- Ser ciutadana d'un dels estats participants de l'OSCE o països socis.
- Mestratge en Ciències Polítiques, Relacions Internacionals, Dret o sector relacionat.
- Excel·lents habilitats de redacció.
- Coneixements d'anglès i d'altres idiomes oficials de l'OSCE (rus, alemany, italià i espanyol).
Aquestes pràctiques tenen una duració de 6 mesos i són remunerades. El programa cobreix
diferents despeses segons la destinació:
- Viena: beca de 1.000 euros al mes per cobrir l'allotjament i les despeses bàsiques.
- Copenhaguen: beca de 650 euros al mes, més l'allotjament a part.
Per participar cal completar el formulari de sol·licitud i enviar una carta de presentació, el
currículum, la transcripció de qualificacions del mestratge, dues cartes de recomanació i una
fotografia recent per correu electrònic a researchchassistant@oscepa.dk a l'atenció de la Sra.
Dana Bjerregaard, indicant a l'assumpte el teu nom i cognom, país de ciutadania i data preferida
per començar l'assistència abans de l'1 d'octubre de 2020.
Per a més informació, consulta el següent enllaç: bit.ly/2X0CWp5
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PRÀCTIQUES
AL COMITÉ DE
LES REGIONS
El Comité de les Regions, l'assemblea dels representants locals i regionals de la Unió
Europea que dóna veu directa als ens subnacionals dins del marc institucional de la UE, posa
en marxa un programa de pràctiques professionals dirigides a titulades recents o estudiants
universitàries. L'objectiu d'aquest programa és donar a conèixer aquesta institució de la Unió
Europea així com oferir-los coneixement per treballar en un dels seus departaments.
Les pràctiques tindran una duració de 5 mesos i es realitzaran a Brussel·les des del 16 de
febrer fins al 15 de juliol de 2021.
Les persones que vulguin sol·licitar-les, hauran de complir els següents requisits:
- Tenir una titulació universitària.
- Demostrar un bon coneixement de l’anglès o el francès, i d’algun dels altres idiomes
oficials de la Unió Europea.
Les persones seleccionades rebran una assignació mensual de 1.200 euros, un descompte
del 50% als bitllets de transport públic i una assegurança d'accidents.
La data límit per presentar la candidatura és el 30 de setembre de 2020.
Per a més informació, consulta el següent enllaç: bit.ly/39zqy4x
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PRÀCTIQUES
AL TRIBUNAL
DE JUSTÍCIA
DE LA UE
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ofereix cada any un nombre limitat de places per
realitzar pràctiques remunerades als gabinets dels Membres del Tribunal de Justícia i del Tribunal
General de la Unió Europea i als serveis del Tribunal de Justícia, d'una durada de 5 mesos.
Les pràctiques es desenvolupen principalment a les Direccions de Traducció jurídica, a la Direcció
d'Investigació i Documentació, a la Direcció de Comunicació, a la Direcció de Protocol i de Visites,
al servei del Conseller Jurídic per Assumptes Administratius, a la Secretaria del Tribunal General i
a la Direcció d'Interpretació.
Els requisits que s'exigeixen als candidats són els següents:
· Tenir un títol universitari en Dret o Ciències Polítiques (especialitat Dret) o un títol d'intèrpret
de conferències per les pràctiques en la Direcció d'Interpretació.
· Posseir un bon coneixement de francès.
L'import de la beca ascendeix a 1.177 euros nets al mes, i a les becàries el lloc de residència de les
quals es trobi a 200 km o més de la seu del Tribunal de Justícia de la UE se'ls hi cobriran les
despeses de viatge amb 150 euros.
Per aquesta convocatòria, el període de pràctiques s'estén des de l'1 de març al 31 de juliol. Les
candidatures hauran de presentar-se a través de l'aplicació "EU CV Online" fins al 15 de setembre
de 2020.
Per a més informació, consulta el següent enllaç: bit.ly/2BzWqtd
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TREBALL EN
REMOT DES DE
GEÒRGIA I
BARBADOS
Un dels grans beneficis de treballar de forma remota és que ho pots realitzar des de
qualsevol lloc del món i alguns països estan aprofitant l'oportunitat per atraure visitants.
D'una banda, el govern de Barbados està treballant en un nou concepte conegut com a "12month Barbados Welcome Stamp" que permetrà poder viatjar a l'estat insular i treballar des
d'allà en remot per un període de 12 mesos. A causa de la pandèmia de la Covid-19, el turisme
a Barbados, que representa el 40% del producte intern brut (PIB) de país, s'ha vist afectat
negativament.
D'altra banda, Geòrgia pretén aprofitar l'oportunitat que suposa ser un dels països
epidemiològicament més segurs del món i revifar la seva economia. Així, el govern georgià
oferirà facilitats als ciutadans internacionals perquè puguin traslladar-se a aquest destí
europeu-asiàtic per treballar de forma remota. Per això, caldrà realitzar els següents tràmits:
· Completar un formulari amb informació personal.
· Facilitar un certificat d'ocupació.
· Enviar una carta donant el seu consentiment per sotmetre's a una quarantena obligatòria
de 14 dies.
· Comptar amb una assegurança de viatge vàlid per 6 mesos.
Per a més informació, consulta els següents enllaços: bit.ly/39xR5PI i bit.ly/2EsNJCf
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WEB PER
APRENDRE
JAPONÈS DEL
MINISTERI
D’EDUCACIÓ
NIPÓ
Aprendre idiomes sempre és una molt bona idea: t'ofereix l’oportunitat de conèixer noves
cultures i accedir a oportunitats personals i professionals.

Qui estigui interessada a aprendre el japonès, un idioma que parlen més de 130 milions de
persones al món, està d'enhorabona perquè l'Agència d’Assumptes Culturals del Ministeri
d’Educació del Japó ha desenvolupat una nova pàgina web per facilitar l’aprenentatge
d'aquest idioma.
Aquesta web està dirigida especialment a aquelles persones que acaben d’arribar al Japó i estan
aprenent l’idioma, o bé ja residien al país però encara no han tingut l’oportunitat d’estudiar
japonès.
A través de recursos útils i vídeos en els quals es reprodueixen diàlegs i situacions de la vida
quotidiana, com presentar-se, saludar-se o fer la compra, podràs endinsar-te en la cultura i
llengua japonesa i adquirir un ús pràctic. Totes les explicacions i diàlegs estan disponibles en
castellà, anglès, xinès simplificat, portuguès i vietnamita.
A més, a la web hi ha altres seccions amb material addicional com frases importants que convé
conèixer i vocabulari, juntament amb lliçons relacionades amb el so del japonès, la seva
escriptura i l'estructura de llenguatge.
Accedeix a la web a través d'aquest enllaç: bit.ly/32ZC9Zi
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VISA PER
VIATJAR I
TREBALLAR A
AUSTRÀLIA
Austràlia, que es troba als antípodes del món, resulta interessant per la seva llunyania, la seva
fauna o la seva qualitat de vida.

Per a totes aquelles que esteu interessades a estudiar o treballar a Austràlia, heu de saber que des
del mes de juliol està oberta la convocatòria per sol·licitar la Work and Holiday Visa.
Aquest visat suposa un permís de fins a 1 any per estar-s'hi al país i per aquest any hi ha
disponibles 3.400 visats per a joves de fins a 31 anys.
Els principals requisits per poder optar a aquest visat són els següents:
· Ser espanyol o tenir un passaport vàlid.
· Tenir entre 18 i 31 anys en el moment de la sol·licitud.
· No haver participat en el programa en anys anteriors.
· Tenir diners suficients per mantenir-se a Austràlia.
· Tenir bon nivell d’anglès.
Les condicions per sol·licitar la Work and Holiday Visa és el següent:
· Els visats s’entreguen per ordre a mesura que vagin arribant les sol·licituds.
· Només es pot sol·licitar si estàs fora d’Austràlia.
· Només es cobraran les taxes si la sol·licitud arriba durant el termini establert.
· Es pot fer la sol·licitud en línia.
Sol·licita aquest permís a través del següent enllaç: bit.ly/2EjecBX
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CERQUEM PROJECTES ARTÍSTICS
PER ALS CAMPS SAHRAUÍS
A Taller d’Art, Cultura i Creació obrim convocatòria per buscar projectes vinculats a les arts
escèniques, la música, el grafiti i la dansa per dur a terme una intervenció cultural als camps
de refugiades sahrauís a Tindouf, Algèria entre el 26 de gener i el 2 de febrer de 2021.
Les artistes guanyadores participaran de:
· Formació prèvia en cooperació al desenvolupament.
· Assessorament per l’adaptació de l’espectacle als camps de refugiades
· Realització del projecte als camps de refugiades.
Es valorarà que les artistes o integrants de les companyies siguin menors de 30 anys i el
projecte cobreix les despeses derivades del transport.
A través d’aquesta iniciativa artística, es pretén engrescar la comunitat local dels camps de
refugiades perquè participin de la intervenció cultural, resultant l’experiència en un intercanvi de
recursos i coneixements.
A més, aquesta experiència permetrà a les participants apropar-se a la realitat en què viu la
meitat de la població sahrauí: en assentaments enmig del desert des de fa més de 40 anys
esperant la resolució d’aquest conflicte.
Es requereix enviar portfolio o dossier del projecte artístic i currículum de l’artista, l'associació o
la companyia com a documentació adjunta en un correu-e a sahara@taccbcn.com abans de l'1
d'octubre de 2020.
Per a més informació, consulta el següent enllaç: bit.ly/2EkeQ26

CELEBREM EL NOSTRE
PRIMER ANIVERSARI!
Fa un any que el Mou-te anima a
marxar a l'estranger a estudiar,
treballar o fer un voluntariat a joves
d'una quinzena de municipis.
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Ho celebrem recopilant les primeres 12
portades de la nostra revista de
mobilitat internacional esperant que
vinguin molts anys més!

«NO HI HA RES
COM TORNAR A
UN LLOC QUE NO
HA CANVIAT PER
ADONAR-TE DE
COM HAS
CANVIAT TU»
NELSON MANDELA

