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Parlem amb Alba Pérez, aquest setembre ha participat
en un projectes de mobilitat europea. Per conèixer-la
una mica més li hem volgut fer una entrevista.
Per què vas decidir marxar a l'estranger?
Amb la situació de la COVID-19, feia molt de temps
que no podíem viatjar ni fer gran cosa, i tenia moltes
ganes de tornar a veure coses noves i conèixer gent
d’altres cultures. A més, aquest voluntariat
representa un punt fort pel meu CV.
On et vas informar? Vas fer servir algun
programa? Quin? A on et vas dirigir? Et va
resultar fàcil trobar la informació?
Em vaig informar bàsicament per Internet i amb
l’ajuda del l’Oficina Jove de la Seu d’Urgell. Em va
resultar bastant fàcil obtenir la informació, ja que
L'experiència es va correspondre amb les teves
està presentada de manera molt visible i és senzill
expectatives?
moure’t pel web per escollir el projecte més adequat
Totalment, no sabia ben bé què esperar del projecte,
per a cadascú.
ja que era la primera vegada que feia un voluntariat
a l’estranger, però va superar les meves expectatives
Quins tràmits previs vas haver de fer?
completament.
Principalment, vaig haver de registrar-me al web de
European Solidarity Corps, escollir una organització
Amb quines dificultats et vas trobar? Com les vas
d’enviament, aplicar al projecte que havia triat,
afrontar? Quines oportunitats vas tenir?
escriure una carta de motivació i respondre a una
Jo crec que la principal dificultat podia ser l’idioma.
enquesta. A més, també vaig adjuntar el meu
Entre els voluntaris parlàvem en anglès, però a
currículum vitae. És un procés molt simple i clar.
vegades no podíem entendre algunes instruccions
dels treballadors en alemany (encara que després
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organització sense ànim de lucre a crear espais verds
i inclusius per la comunitat. Les tasques realitzades
consistien bàsicament en arreglar un jardí que
estava en condicions molt desfavorables per poder
ser utilitzat per la gent de la ciutat, cuinar per tot el
grup, treballar amb abelles, construir cases per ocells
i treballar amb nens i nenes d’una escola amb
alumnes amb necessitats especials. A part de les
tasques al jardí, també vam fer moltes activitats per
conèixer l’entorn i la història d’on estàvem, així com
temps d’oci per esbargir-nos.
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Ho recomanaria 100%. És una experiència
única
i
única
i diferent
diferent per cadascú, i segons el que he pogut viure
per
cadascú,
i
jo, si pogués tornar enrere ho repetiria totalment.

Com definiries la teva experiència?
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