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programa tln de mobilicat
Niki Van den Bosch coordinadora del programa TLN
mobilicat mou-te per aprendre de l'associació obre't'ebre

portugal
obre't'ebre
itàlia
Quants joves s'hi han
presentat? Ha estat difícil la
selecció?

Fase de pràctiques de
10 setmanes: treball dins l’àm-

–

Ens pots explicar de què tracta
el programa?
TLN (Training, Learning, Networking)
Mobilicat consisteix en tres fases.

Fase de preparació de 6
setmanes: curs de l’idioma, sessions

–

bit dels estudis del participant a
Portugal o a Itàlia. Dns aquesta
fase continuem amb les classes
d’idioma i oferim diverses activitats culturals.

Fase de seguiment de 8
setmanes: ajuda a la cerca de
–

treball segons les necessitats del
participant.
- Fase de prácticas de 10 semaindividuals en les que fem exercicis
per tal de conèixer-se més a un mateix nas: Trabajo en el ámbito de los
estudios del participante en Poren el que fa referència a les qualitats
tugal o en Italia. En esta fase conlaborals. Establim objectius, fem sestinuamos con las clases de idioma
sions grupals on aprendre sobre comunicació i assertivitat, classes d’inter- y ofrecemos varias actividades
culturales.
culturalitat, etc.
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S’han presentat mols joves de les Terres de l’Ebre. Ha sigut difícil perquè hi
havia molts joves, molt motivats per a
entrar en el projecte. Però per a poder
fer la selecció, hem hagut d’acotar-nos
als objectius i condicions per entrar al
projecte:
1. Tenir estudis d’especialització de
grau mitjà o superior abandonats prematurament / o acabats, però sense
experiència laborals dins l’àmbit de
l’especialització (no superior a 3 mesos).
2. Estar inscrit/a com a “demandant
d’ocupació”
3. Estar inscrit/a a la Garantia Juvenil
(si tens entre 18 i 29 anys).

Com valores aquest programa
i per què el recomanaries als
joves?
Recomeno aquest projecte a tots els
joves. Els dóna l’oportunitat de créixer
a nivell personal i a nivell professional.
El context permet una confrontació
amb un mateix. Oferim eines per descobrir les seves competències i treballar en els seus reptes.

Ja estem preparant la següent
convocatòria. Totes les persones
interessades poden inscriure’s
per a rebre informació tan aviat
com coneguem les dates.
Per a participar pots enviar un
email a
tlnmobilicat-obretebre@sinergia.
org.
Si ja tens un Currículum Vitae el
pots adjuntar
També ens pots passar les teves
dades al nostre Google Form:
https://docs.google.com/forms/
d/e/1FAIpQLSefh5ykpDt2X6THLSY7tr9zP56R_H7LzUyS3u8j384MNJRnQQ/viewform
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programa tln de mobilicat
Penses que aquest programa
t'ajudarà a trobar una feina?
per què?

Com et vas assabentar del
programa TLN Mobilicat?
M’ho va comentar una amiga que
havia fet un voluntariat europeu.

Explica'ns quins procediments
vas seguir per entrar al
programa.
Primer vaig preguntar com va ser la
seva experiència a la meva amiga.
Llavors ella em va dir que contactés
amb Obre’t’Ebre

Què has fet durant les
pràctiques? on ha estat?
explica'ns una mica les
tasques que has realitzat.

víctor sánchez
participant del programa
TLN mobilicat

He sumat una nova experiència profesional per al meu currículum, i també
un nou idioma, el portugués. Crec que
sí que em servirà, ja que és quelcom
interessant per vendre’s un mateix, ja
que això demostra ( imagino) que ets
de mentalidat oberta, t’agrada experimentar coses noves,…

animaries a altres joves a què
provin el programa? per què?
Sí, totalment. Penso que això serveix
per a moltes coses a nivell personal i
profesional, per sobretot és una experiència inoblidable i única.

Com valores l'experiència? per
què?
Feia molt de temps que volia fer algo
així, i n’he gaudit molt. Van molt bé
aquests programes/ voluntariats per
crèixer professionalment, però sobretot com a persona. El fet de viure i
treballar en un altre país, conèixer una
altra cultura, gent nova…és sempre
molt interessant.

He estat a Portugal, a un Poblet
anomenat Constância.

Alguna anèctoda que ens
vulguis contar?

He treballat en una associació juvenil
que es diu Fajudis, on els he ajudat a
millorar la seva visibilidat a Internet,
posicionant-los a Google, Facebook,
Linked In, etc…

portugal

Durant el voluntariat vaig poder treballar en àmbits en els que no havia
treballat abans, i aquestes van ser
oportunitats que difícilment se m´haguessin presentat en condicions ‘normals’.

obre't'ebre
4
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programa tln de mobilicat
Actualment resideixo a Portici pel
programa TLN mobilicat,
però habitualment visc a Amposta.

programa tln de mobilicat

rosa palmer
participant del programa
TLN mobilicat

Em vaig assabentar perquè vaig anar al
setembre del 2017 a una reunió sobre el
SVE que vaig veure per Facebook. L’associació ja la coneixia per un amic.
Estic fent les pràctiques actualment a
Portici, Itàlia, i estic aprenent molt sobre
comunicació social. La cooperativa on estic també em porta a fer formacions i tot
són experiències molt enriquidores. Hi ha
coses com ara la gravació i muntatge de
vídeo o reportage fotogràfic de les quals
ja tenia experiència professional prèvia
però en educació i comunicació social és
tot nou!

itàlia
La valoro fins ara molt positivament
perquè m’està permetent crèixer professionalment i sobretot personalment al
enfrontar diferents reptes com ara viure
sola a un altre país, conèixer persones
i llocs nous que m’ajuden sobretot a
créixer com a persona i a enriquir-me a
nivell cultural.
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Paula ferre
participant del programa
TLN mobilicat

Sóc auxiliar de clínica veterinària i perruqueria
canina. Visc a Sant Carles de la Ràpita. Em vaig
assabentar del programa TLN mobilicat per un
correu electrònic que vaig rebre de Garantia
Juvenil perquè estava inscrita. Els procediments
que vaig seguir per entrar al programa van ser
ficar-me amb contacte amb ells i resoldre els
dubtes que tenia, també em van fer una entrevista i presentar-me a reunions informatives.

Durant les pràctiques he estat a Portugal en
una zona de muntanya on estava en una granja de cabres.

obre't'ebre
Puc contar que ja m’he perdut
tres cops buscant el supermercat, cosa que no li ha passat a
cap company/a, però això té
a veure amb el meu sentit de
l’orientació que és nul.
Animaria a tots els joves que ho
fessin claríssimament. És una
experiència única, accesible
per a tothom, enriquidora i que
com ja he dit t’ajuda a crèixer
i també a obrir la ment. Una
oportunitat que al meu parè no
es pot deixar escapar.

La meua feina era fer de pastora i ajudar amb les tasques de la granja com per exemple: donar menjar, aigua,
ajudar a ficar les cabres al seu lloc, ajudar quan venien
els veterinaris, quan hi havien pars, traure-les a pasturar,
netejar el corral...
Crec que aquest programa em pot ajudar a trobar feina
perquè he aprés moltes coses que abans no sabia i ara ja
puc dir que tinc experiència amb el nou treball que vaig
realitzar.
La experiència que vaig viure la valoro amb un 10 perquè no puc ficar més nota, vaig millorar en moltes coses
positivament i vaig aprendre molt. Tornaria a repetir.

portugal

obre't'ebre
La veritat és que podria contar moltes anècdotes però la
que més recordo es quan van néixer 4 cabrits a la muntanya i em va tocar anar amb un sac carregada amb ells
fins la granja . El seu pes no era gaire lleuger però va ser
bastant graciós.
Animaria a tots els joves a que participessin a aquest programa perquè sense dubte . Ha estat la millor experiència
que he tingut i m’he emportat molts records i coses que
mai oblidaré. M´ho he passat genial. Encoratjaria als joves sobretot per la feina i també per les oportunitats que
ofereix el programa. Que no s’ho pensen i no deixen perdre aquesta oportunitat.
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Paula ferre
participant del programa
TLN mobilicat

voluntariat EUROPEU
de TURQUIA
A LA SEGONA VOLTA
(LA RAVAL DE CRIST)

SALIH GÜLBAY
Sóc Salih Gülbay de Turquia, vaig
néixer a Ankara i originalment sóc
de Van. Vaig aprendre del programa
des de la pàgina web erasmus +, jo
estava buscant específicament projectes a Espanya.
El meu projecte es tracta de reciclar
i ajudar a executar una organització
de segona mà i reciclatge anomenada La Segona Volta, però la meva
tasca inclou alguns projectes relacionats amb la música a causa dels
meus antecedents. A la botiga sóc
responsable de l’organització i d’introduir els nous productes que venien per al seu reciclatge, reviso els
productes utilitzats i reparem o reciclo si és necessari, el meu enfocament principal és el de mobles, amb
els materials vells donen càtedres a
una nova forma. Les meves altres
tasques ajuden a altres projectes i
ofereixen tallers per introduir instruments musicals i relacions musicals i
emocionals. D’altra banda, també sóc
responsable de la neteja i cura de
la botiga.
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Aquí hi ha projectes socials i ambientals més orientats interculturalment, utilitzen diferents idiomes
per adaptar els projectes, veig els
projectes d’integració com a actius i hi ha molts. A Turquia tot
i que les persones són realment
actives, les fonts d’ONG no són
suficients a causa de la mentalitat
de les autoritats pel que afecta
la qualitat i l’afectivitat dels projectes. Vull encoratjar a tothom a
anar a Turquia, des dels últims
anys, Turquia té una mala reputació sobre els perills de viure allà,
però en realitat aquestes ocasions eren específiques d’aquest
moment, políticament no és un
lloc fàcil per viure, sinó per als
valors i la riquesa de la vida. de
les experiències de Turquia és un
lloc bastant sorprenent. Recomano
voluntaris a Turquia per als joves,
tot i que els mitjans de comunicació asseguren que el contrari de
Turquia té una atmosfera segura
i amigable, també per a persones
que volen centrar-se en projectes
artístics, ambientals o històrics,
Turquia seria una gran font.

El voluntariat m’ajuda a millorar-me
en les habilitats que no sabia que
tenia, també m’ajuda a ser autònom
i a configurar les meves experiències
de la manera que vull.
Com a llicenciat en psicologia, no tenia tanta possibilitat de treballar amb
les meves mans i crear alguna cosa,
era només un desig i aquí he pogut
utilitzar les habilitats que tenia i vaig
aprendre aquí per seguir aquest desig, però encara em vaig adonar que
jo necessitava treballar amb la gent i

la música durant la resta de la
meva vida i, mentre estic aquí,
vaig decidir dominar la teràpia
musical i acceptar l’ESMUC, una
escola de música de Catalunya.
Sense voluntariat, no podria
dirigir-me en aquesta direcció.
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Samuel Lara Aguilar 		

participant del programa de
								pràctiques remunerades de la
								garantia juvenil
Què fas a Obre't'ebre?
A Obretebre faig d’administratiu portant la gestió d’arxius, factures, tracte
amb proveedors, etc... però també
ajudo als meus companys en les gestions dels seus projectes.

Com has conegut el programa
de pràctiques remunerades?
De què tracta?
El programa de pràctiques remunerades el vaig conèixer justament quan
vaig acabar d’estudiar, però no vaig
poder presentar-me ja que tenia un
altre treball, però aquest any he pogut
entrar i he sigut seleccionat per a fer
les pràctiques a Obretebre.

El programa tracta d’unes
pràctiques remunerades
durant 6 mesos a una entitat
sense ànim de lucre.
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Obre't'ebre

Quines tasques has realitzat? Què has après?
Durant les pràctiques he realitzat
tasques molt diverses com per
exemple facturar, portar comptabilitat dels projectes, rebre trucades, parlar amb persones interessades en el nostres projectes,
gestions bancàries,etc..
.
He après a treballar en equip, a
tindre una altra visió empresarial i
a tractar millor amb les persones.

què valores més del
programa?
Alguna experiència que ens
vulguis contar?
El que més valoro del programa és
el fet de que doni oportunitats als
joves que vulguin entrar al món
laboral o simplement guanyar uns
diners i una experiència.

creus que haver-hi participat t'aportarà currículum
per a cercar una nova feina? Per què?

No és cap experiència en sí ,però
estant dins del programa i fent les
pràctiques et segueixen donant
oportunitats d’uns altres programes de Garantía Juvenil.

Personalment crec que si que
m’aportarà currículum ja que tot
es experiència, i si una empresa
veu que he participat al programa veurà que hi ha un interès per
treballar.

El recomanaries? Per què?

tinc el CFGM Gestió Administrativa,
sóc natural de Barcelona però
actualment estic vivint a Tivenys.

Sí que el recomanaria pel simple
fet de que es una oportunitat que
et dona experiència i ingressos.
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projecte. voluntariat lingüístic entre-mots

del món a les
terres de l'ebre

de què tracta el projecte?
Aquest es un projecte que té
com objectiu donar un suport lingüístic a persones
nouvingudes, per tal d’empoderar-les, ja que la comunicació es la principal eina
d’integració a un nou entorn.
Aquest suport es fa mitjançant les
parelles lingüístiques, amb persones voluntàries locals, o de fora
però parlin be català i que tinguin
ganes i temps d’acompanyar a una
persona nouvinguda a conèixer la
nostra llengua.
Des de la meva visió es una activitat de retroalimentació, ja que els/
les voluntaris/es aprenen junt a la
parella lingüística moltes coses. Es
una experiència molt enriquidora
per tots els actors implicats.
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Com es poden apuntar les
persones interessades?
Venint a l’oficina, tan sols necessitem les seves dades i saber
les dates que els hi van be per
poder concertar les sessions
amb els aprenents-voluntaris. La
primera trobada es fa a l’espai
d’obre’t’ebre. I després se auto
gestionen les sessions.

Explica's una mica el tipus
de parelles que s'apunten,
quantes parelles hi ha...

paula aler, tècnica d'obre't'ebre
i responsable del projecte
entre-mots

Per a crear les parelles intentem
buscar persones d’edats similars
o interessos comuns, sempre que
es pugui. En la seva majoria, son
dones les que volen aprendre,
però respecte al voluntariat, hi ha
bastant paritat de gènere.
Fins al moment hem tingut 23
parelles, ara mateix, amb la marxa
de Aicha hi han moltes persones
que feien classes amb ella que han
quedat sense voluntària. Per tant
estem buscant voluntaris/amb
ganes d’ensenya i d’aprendre!

ENS TROBAREU AL_
carrer del canal,11, 1r pis
Roquetes, Spain
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projecte. voluntariat lingüístic entre-mots
de què tracta el programa?
Doncs tracta de compartir
unes hores setmanals per
parlar el català amb persones que no el parlen i que
viuen a Roquetes
Hi ha un mínim d’hores però si les
superes pots continuar tant com
vulguis.Però no només és la llengua el que comparteixes perquè
el que vol el programa es ajudar a
facilitar la integració de persones
nouvingudes a la població.

Com has conegut el
programa?
He estat treballant a obre’t’ebre
i ara no hi treballo però estic de
voluntària. Vaig veure que faltava
gent de la població per fer de voluntària lingüística amb persones
que no parlen la llengua i m’hi vaig
apuntar.

què t’'APORTA EL PROGRAMA?
Bé a mi personalment que visc
a Roquetes m’està ajuntant a
conèixer dos persones que provenen del Marroc i són molt amables, així faig poble (com diem
aquí). També puc conèixer una
mica més la seva cultura i religió.
M’enriqueix molt en molts sentits.
Compartim molt ,tot i que a vegades ens costa entendre’ns!

què FEU QUAN QUEDEU?
susana ibáñez,
voluntària lingüística

Normalment tenim una estructura
durant les dues hores setmanals
que quedem a la Biblioteca Municipal Mercè Lleixà de Roquetes.
Primer ens contem les novetats
de la setmana i després jo porto
sempre un tema per parlar, per
si no sorgís cap tema interessant.
També porto la teoria de la gramàtica perquè les meves parelles a
vegades tenen dubtes. Per exemple aquesta setmana hem parlat
sobre l’educació dels nostres fills
i filles i la propera parlarem sobre
el Ramadà.

del món a les
terres de l'ebre
RECOMANARIES EL PROGRAMA
A MÉS PERSONES?
I tant! Primerament penso que no
només beneficia a les persones
que aprenen el català sino a tu
mateix. Crec que és responsabilitat de totes donar un cop de mà
a les persones que venen de fora.
A vegades elles no poden practicar la llengua perquè no troben
cap persona de la població en qui
parlar.
Penso que tots hem de fer un
esforç per a que siguem tots una
mica més feliços. Hi ha moltes
persones que potser no saben
com omplir el seu temps o que volen dedicar un poc més de temps
als altres.. Aquest programa és
una molt bona oportunitat. Hi ha
parelles que s’intercanvien receptes de cuina i d’altres que queden
per a anar a fer un cafè. Hi ha mil i
una opcions de practicar el català!

Jo quedo amb dues dones més
que també són mares i anem amb
les nostres filles a les trobades.
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ESDEVENIMENTS. FIRES
fira de la solidaritat
SANT JORDI
El vint-i-tres d’abril, Obre’t’ebre
va participar amb una paradeta a la fira de Sant Jordi a
Roquetes. A Obre’t’ebre, en les
setmanes prèvies a aquest dia
especial, les dones de l’hort fabricaven flors de paper quan feia
mal temps. Va ser genial passar
el temps i fer alguna cosa bonica. El mateix dia, vam vendre les
flors de paper juntament amb llibres de segona mà i menjar marroquí. Les joies i les flors van
ser especialment populars. Per a
mi personalment, com a voluntaria estrangera, va ser una excel·lent forma de conèixer aquesta típica celebració catalana.
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El passat 19 de maig, l’Associació obre’t’ebre va participar a la
Fira de la Solidaritat de Tortosa.
Va ser una experiència molt enriquidora ja que va donar lloc
no sols a fer difusió dels nostres
projectes i serveis, si no de crear
relacions i sinergies amb les diferents entitats de les Terres de
l’Ebre. També els nostres voluntaris europeus van participar fent
una performance al començament
de la tarda, que tractava d’un
concert interactiu, en el qual, el
públic podia agafar instruments i
unir-se a l’espectacle.
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xerrada d'obre't'ebre a

l'ies de l'ebre
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