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INTERCANVI
JUVENIL SOBRE
ART URBÀ
A ITÀLIA
A Taller d’Art, Cultura i Creació cerquem 5 joves catalans/es per participar de l’intercanvi juvenil
‘WELCOME TO ST.ART’ organitzat per l'entitat italiana Futura-Shaping Future Comminuties.
Aquest intercanvi, finançat pel programa Erasmus+, se celebrarà a Aielli (Abruzzo) de l'11 al 18 de
setembre de 2022.
El projecte comptarà amb la participació de 40 joves de Catalunya, Itàlia, Romania, Polònia,
Bulgària, Suècia i Turquia. El projecte pretén impulsar els i les joves a treballar per la reivindicació
social i política a través de l'art urbà i l'educació no formal, tenint en compte el nombrós grup
de joves que han anat a viure al territori després del terratrèmol del 2009.
Els requisits per a participar són:
Tenir entre 18 i 30 anys.
Poder-se comunicar en anglès.
Tenir interès i experiència en art urbà.
Es valorarà positivament la participació de persones identificades amb el col·lectiu LGBTIQ+.
Tant l'allotjament com els àpats estan coberts, i el transport es reemborsarà posteriorment.
Els i les interessades han d’enviar CV Europass i carta de motivació per correu-e amb l’assumpte
«ST.ART» a internationalprojects@taccbcn.com abans del 30 de juny de 2022.
Més informació a

bit.ly/39pULHI
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BEQUES DE
POSTGRAU A LA
UNIVERSITAT
DE STANDFORD
El programa Knight-Hennessy Scholars ofereix beques de postgrau a una de les universitats més
prestigioses del món i per a estudiants procedents d'arreu del món.
En aquest programa no hi ha restriccions d'edat, camp d'estudi o aspiració professional, ja
que les beques pretenen que els i les estudiants s'envoltin d'estudiants i graduats/ades que
resolguin dubtes i problemes des de diferents enfocaments disciplinaris.
Els requisits per a participar són:
Comptar amb una carta d'admissió a Standford que acrediti haver estat acceptat en un
programa de postgrau de la universitat a temps complet.
Haver obtingut a partir de gener de 2016 una llicenciatura o grau en alguna universitat del
món.
Es prioritzarà aquells/es alumnes que estiguin disposades a estudiar dos anys a la universitat.
Si estàs interessat/ada a rebre alguna d'aquestes beques, sol·licita-la a través de la web del
programa enviant currículum, carta de recomanació, les qualificacions assolides a la darrera
titulació i un vídeo de presentació abans del 12 d'octubre de 2022.

Més informació a

stanford.io/3xq66PP
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BEQUES PER A
PERSONES
AFRODESCENDENTS
A SUÏSSA
Aquest programa de beques que l'Organització de les Nacions Unides ofereix des de l'Oficina de
l'Alt Comissionat pels Drets Humans a Ginebra torna a obrir la seva convocatòria.
El programa és una formació intensiva en drets humans per a persones d'ascendència africana
de la diàspora que es dediquen a promoure els drets de les persones afrodescendents. Aquesta
formació tindrà lloca del 21 de novembre al 9 de desembre de 2022 a Ginebra.
Els requisits per a participar són:
Ser una persona afrodescendent que viu a la diàspora.
Tenir 4 anys d'experiència laboral, com a mínim, relacionada amb els drets de les persones
afrodescendents.
El programa cobreix totes les despeses derivades del transport, l'allotjament, la manutenció i
l'assegurança mèdica.
Si estàs interessat/ada a participar, cal que enviïs el teu currículum, carta de motivació en anglès,
francès o espanyol al correu ohchr-africandescentfellowship@un.org escrivint com a assumpte del
correu-e "Application for the 2022 Fellowship Programme for People of African Descent" abans del
15 de juny de 2022.

Més informació a

bit.ly/3Lz5RHf
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PRÀCTIQUES
D'ASSISTENT DE
PRODUCCIÓ EN
UN FESTIVAL
D'ÒPERA A
FRANÇA
L'organisme que organitza el Festival Internacional d’Opéra Baroque de Beaune cerca un
assistent de producció per assistir a l'equip permanent del festival en la preparació i producció de
les seves produccions durant el mes de juliol.
Les tasques a desenvolupar s'emmarquen en diferents camps d'intervenció com la producció, la
logística, la tècnica i la comunicació.
Els requisits per a participar són:
Ser estudiant de gestió d'empreses culturals, musicologia, cultura, comunicació, professions
artístiques i tècniques d'interpretació.
Aquesta estada de pràctiques contempla una remuneració de 600 € per a l'estudiant.
Si estàs interessat/ada, pots enviar la teva candidatura directament des de la pàgina web del festival
abans del 15 de juny de 2022.

Més informació a

bit.ly/2Lbg8en
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VOLUNTARIAT
DEL CES EN
L'ÀMBIT DE LA
DIVERSITAT
FUNCIONAL
La fundació Catalunya Voluntària busca un/a voluntari/ària per a incorporació immediata en un
projecte del Cos Europeu de Solidaritat de llarga durada de l'associació Anffas. El projecte
s'enfoca en l'acompanyament de persones amb diversitat funcional a Macerata (Itàlia).
Els requisits per a participar són:
Tenir entre 18 i 30 anys.
Poder-se comunicar en anglès.
Tenir interès per la temàtica del projecte.
Pel que fa a les tasques, es preveu que el o la voluntària doni suport a l’equip d’educador/es,
treballador/es socials i la resta de figures de l’entitat i del Centre de persones amb discapacitat, que
assisteixi a classes d'italià i que participi d'activitats d’inclusió social durant 12 mesos.
En tractar-se d'una iniciativa finançada per la Comissió Europea, es cobreixen les despeses
derivades de l'allotjament, la manutenció, el transport, els diners de butxaca, l'assegurança mèdica i
el suport lingüístic.
Si estàs interessat/ada a aquesta oferta de voluntariat, pots enviar al més aviat possible la teva
carta de motivació i el teu currículum a info@catalunyavoluntaria.cat especificant el títol del
projecte en el qual t’agradaria participar (Youthquake II – Centre per a persones amb diversitat
funcional).
Més informació a

bit.ly/3Lhzyg1
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ENGINYER/A DE
SUPORT TÈCNIC
A ESTOCOLM
El Servei d'Inversió Solar i el Departament de Suport Tècnic a Photomate estan buscant
enginyers/es a Estocolm per donar suport al negoci de les empreses a Escandinàvia (a Dinamarca i
Suècia, concretament).
Les tasques a realitzar són donar suport tècnic i resoldre problemes, proporcionar coneixements i
assessorar els i les clientes sobre els productes, coordinar-se amb l'equip de vendes, i preparar
documents tècnics per a sol·licituds de licitació.
Els requisits per formar part del procés de selecció són:
Tenir estudis i/o formació en qüestions tècniques elèctriques.
Tenir coneixements de tecnologia digital i solar.
Tenir interès per donar suport als i les clientes en qüestions tècniques.
Tenir habilitats comunicatives i socials.
Tenir excel·lents competències en anglès i suec.
Tenir permís de conduir.
Si estàs interessat/ada a enviar la teva candidatura, fes arribar currículum i carta de motivació
directament a través de la pàgina web de l'empresa abans del 4 de juliol de 2022.

Més informació a

bit.ly/3zC0WmS
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TREBALL
AL SECTOR
FERROVIARI
A ALEMANYA
L'empresa Transfesa Logistics cerca personal de maniobra per treballar al sector ferroviari a
Alemanya a través d'un procés formatiu que començarà de manera en línia durant dos mesos,
continuarà a Madrid durant gairebé dos mesos més i finalitzarà al país teutó a partir del novembre.
Els requisits per a participar són:
Acreditar un nivell B1 d'alemany.
Tenir la voluntat d'aprendre alemany, viure i treballar a Alemanya, i treballar per torns.
Les tasques a realitzar són:
Realització de maniobres ferroviàries a Alemanya.
Comprovació de la seguretat de la càrrega dels vagons.
Càrrega i descàrrega de trens.
Les condicions inclouen:
Ingressos com a auxiliar de maniobra a partir de 2.695 € bruts mensuals.
Contracte laboral indefinit a temps complet després de sis mesos de període de prova.
Formació regular durant tres mesos i preparació finançada pel nivell B2 d'alemany.
Allotjament gratuït o econòmic.
Si estàs interessat/ada, envia candidatura a ZAV.Regionenteam-Sonderbedarfe@arbeitsagentur.de
abans del 31 de juliol de 2022.
Més informació a

bit.ly/3zyoI33
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VIATJA PEL MÓN
CUIDANT
MASCOTES
Has sentit a parlar del Housesitting? Si t'agrada viatjar i els animals, continua llegint!

El Housesitting és una manera de viatjar pel món cuidant mascotes que implica la formalització
d'un acord entre ‘owner’ i ‘sitter’.
D'una banda hi ha un/a ‘sitter’, una persona, parella o família de viatgers que estan buscant un lloc
on viure durant algunes setmanes al seu destí. D'altra banda, hi ha un ‘owner’, una persona que
busca a algú a qui deixar casa seva perquè tingui cura de les seves mascotes.
Els requisits per a participar són:
Ser major d'edat.
La comunicació entre 'sitters' i 'owners' s'estableix a través de diferents pàgines com
TrastedHouseSitters i HouseCarers.
Si vols provar aquesta experiència fent de 'sitter', et recomanem que et mostris com una persona
de confiança davant de l''owner' i que aludeixis a les teves experiències tenint cura de mascotes,
que facilitis fotos teves viatjant i amb animals, i que dediquis temps a respondre els missatges de
les persones interessades en el teu perfil.

Més informació a

bit.ly/37K4kAw

bit.ly/3M3JomR
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a l’Hospital Central d’Alger i no
poden fer front a les despeses
derivades d’haver de viure
durant setmanes o mesos a la
capital d’Algèria, a 2.000
quilòmetres dels campaments
de refugiades sahrauís de
Tindouf.

VISITEM LA CASA DE
MALALTS DE TEMENTAFUST
A ALGÈRIA
La iniciativa, de la qual
participa Taller d’Art, Cultura
i Creació en el marc de
l’Agermanament
de
l’Ajuntament
de
Sabadell
amb
el
poble
sahrauí,
s’amplia amb la creació de la
Casa Oncològica de Bir
Khadem.

Una comissió formada per dues
professionals de Taller d’Art,
Cultura i Creació ha viatjat a
Algèria per comprovar la
correcta utilització dels fons
aportats a la Casa de Malalts de
Tementafust,
avaluar
l’afectació
real
de
la
pandèmia al territori i visitar la
nova Casa Oncològica.

La
coordinadora
de
l’Agermanament de Sabadell
amb el poble sahrauí, Sílvia
Mestras, i el tècnic vinculat al
projecte també des de l’ONGD,
Cristian
García,
han
anat
acompanyades del president
d’Amigos del Pueblo Sahrauí
de Santurtzi (AMAL), José Luis
López, i un dels socis de l’entitat
basca, Carlos Arako, com a
gestors
del
projecte
de
cooperació.
Durant la visita tècnica s’ha
pogut accedir a la Casa de
Malalts de Tementafust, una
de les poques que assisteix als i
les refugiades sahrauís que, per
diverses afeccions, han d’acudir

A banda d’oferir-los allotjament
i manutenció, a la instal·lació
també els hi faciliten una
primera atenció mèdica a
través d’un espai d’infermeria,
recentment incorporat. Tot i
tenir capacitat per a 60
pacients, la casa arriba a allotjar
a gairebé el doble de persones
tenint en compte també a les
seves famílies.
Aquest any el projecte s’ha
ampliat
amb
una
nova
instal·lació,
la
Casa
Oncològica de Bir Khadem,
que pretén oferir la mateixa
atenció que l’altra casa però a
pacients
oncològics:
«La
majoria són dones amb càncer
de mama que venen dels
camps de refugiades per rebre
diagnòstic
o
realitzar
el
tractament», afirma la Sílvia
Mestras.
Aquesta nova casa també
disposa de farmàcia amb
medicaments per les pacients
oncològiques, tot i que la
contribució
de
l’entitat
sabadellenca es concentra en la
compra d’aliments.

Més informació a

bit.ly/39pZZDj

Tens una habitació lliure
durant l'estiu?
Vols compartir pis amb
una voluntària europea?

BUSQUEM
HABITACIONS
PER LLOGAR
Si estàs interessada, contacta amb nosaltres!
620 24 21 91

93 013 02 56

veronica.peral@taccbcn.com

«LA VIDA ÉS UN
VIATGE I QUI
VIATJA VIU
DUES VEGADES»
OMAR KHAYYAM

