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VOLUNTARIAT A L’ESTRANGER (MENORS)
QUÈ

EDATS
SVE

Hi ha moltes maneres de marxar a l’estranger i una d’elles és
fent un voluntariat. La diversitat d’opcions és enorme, però
aquestes experiències busquen un canvi en la persona que les
viu i en el seu entorn. A continuació te’n presentem algunes:

Entre 13 i 18 anys
El Servei Voluntariat Europeu
Pots participarhi a partir dels 17 anys, tot i que sovint costa
trobar projectes obert a menors d’edat.
El SVE et dóna la possibilitat de viure entre 2 setmanes i 12
mesos a un altre país de la Unió Europea. Participes en
activitats voluntàries en una entitat del país de destinació en
els àmbits de la cultura, el treball social, la informació,
l’esport, l’art, el medi ambient, etc. El voluntariat està
precedit per un curs de la llengua del país on vas i el
programa cobreix el teu viatge i la teva estada allí
(allotjament, manutenció i assegurança).
Aquí trobaràs tots els projectes de SVE als quals pots
participar:
http://europa.eu/youth/evs_database
Contacta amb l’Assessora de Mobilitat del SIAJ Vilafranca per
més informació.

CAMPS DE
TREBALL A
EUROPA

Com que a Catalunya no hi ha organitzacions que ofereixin
camps per a menors d’edat, pots contactar directament amb
organitzacions estrangeres que organitzen camps als seus
països i que acceptin menors estrangers (n’existeixen que
accepten joves a partir dels 13 anys).
Sovint, el tema del camp està relacionat amb la restauració
d’algun edifici (casa antiga, església, etc.) i la seva durada pot
variar entre una setmana i un mes. Pagues una taxa
d’inscripció que inclou el menjar i l’allotjament, però has de
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pagar el viatge a part.
Ofertes de camps de treball a Europa:
A tota Europa:
Portal europeu de la joventut:
www.europa.eu/youth (veure Portal europeo de la juventud/
Voluntariado/ Campos de trabajo i escollir el país)
Cercador de camps:
www.workcamps.info/icamps
Per país (llista no exhaustiva):
Alemanya (Cercador de camps):
www.ijgd.de
França:
www.rempart.com (a partir dels 14 anys)
www.clubduvieuxmanoir.asso.fr (a partir dels 13 anys)
Regne Unit:
http://www.nationaltrust.org.uk/holidays/workingholidays/t
ypesofholiday/
http://www.unaexchange.org/applyabroad.html
www.cathedralcamps.org.uk
Entitat de la CCAA de Madrid que gestiona camps de treball
per a menors:
http://www.deamicitia.org/

CAMPS DE
TREBALL A
CATALUNYA I
ESPANYA

Pots participar en camps de treball internacionals a Catalunya
(a partir dels 14 anys) i a la resta de l’Estat (a partir dels 15
anys). ALERTA! El plaç d’inscripció és només d’una setmana,
normalment al mes d’abril.
Aquí trobaràs les ofertes de camps de treball a Catalunya:
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/vacances_i_estades/cam
ps_de_treball/camps_de_treball_catalunya/

INTERCANVIS
JUVENILS

Si tens entre 13 i 30 anys i tens un grup d’amics amb qui vols
fer coses, els Intercanvis Juvenils són per tu. Organitza amb el
teu grup i un grup de joves d’un altre país europeu unes
activitats sobre el tema que t’agradi (teatre, esport, música,
dansa, etc.). Podràs realitzar aquestes activitats al teu país o
al país de l’altre grup de joves. La subvenció de la Comissió
Europea permetrà al teu grup cobrir totes les despeses
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(quantitats fixes):
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/participacio_i_solidaritat
/erasmus/
Pots també participar a Intercanvis Juvenils que ja s’estan
muntant. Aquí trobaràs algunes associacions que
n’organitzen. Has de tenir en compte, però, que la majoria de
les entitats catalanes gestionen activitats a l’estranger per a
majors de 18 anys.
Taller d’Art Cultura i Creació: www.taccbcn.com
Catalunya Voluntària: http://www.catalunyavoluntaria.cat/
Mundus: http://www.asociacionmundus.com/
Esplais Catalans: www.esplac.cat
Acció Escolta: www.accioescolta.org
Escoltes Catalans: www.escoltes.org
Nexes: www.nexescat.org
Un bon recurs per a buscar intercanvis, entitats i
formadors/es és: h
 ttps://www.saltoyouth.net/

VOLUNTARIATS
VERDS

El WWOOF (World Wide Oportunities on Organic Farms) és
una xarxa de granges orgàniques a nivell mundial que et
permet compartir formes de viure més sostenibles.
Es tracta d’un intercanvi: treballes unes hores al dia per a un
agricultor i a canvi, l’agricultor amfitrió t’ofereix la
manutenció, l’allotjament i l’oportunitat d’aprendre sobre
estils de vida orgànics.
En principi, per a ser wwoofer has de tenir 18 anys però en
alguns païso s’accepten joves a partir dels 16 anys amb un
acord parental (França, Alemanya, Irlanda, República Txeca,
etc.). Has de tenir interès en l’agricultura orgànica, en la vida
rural o estils de vida ecològics i predisposició per a ajudar als
amfitrions. www.wwoof.org

