
		  
	 	

	

 
Tipus de projecte 

			COS	EUROPEU	DE	SOLIDARITAT	
 

Nom del projecte  
Artistic and Cultural paths 

 
Temàtica  

Cultura i art 
 

Lloc  
Catania, Sicilia, Itàlia 

 
Dates i duració 01/12/2021 - 30/11/2022 (12 mesos) 

Nombre de  places 
disponibles 

 

 
1 

Data límit 	
Com abans millor 

 
Organització  d’acollida 

 
 

Associazione Elios 
 

Despeses  
Activitats, allotjament, menjar i vols coberts pels fons de 

la Unió Europea. 
 

Descripció/ Tasques/ 
Característiques 

 
 
Els objectius del projecte són:  
 
- Promoure activitats socioeducatives juntament amb els 
joves del territori (amb la col·laboració activa entre els 
voluntaris internacionals i una parròquia dels suburbis). Les 
activitats són destinades a la creació d’itineraris artístics i 
culturals dedicats als ciutadans locals i turistes. 
  
- Promoure la solidaritat i la cooperació entre iguals 
com a mitjà de creixement dels joves mitjançant el 
desenvolupament d’habilitats socials, lingüístiques, artístiques 
i culturals. 
 
- Promoure la bellesa del patrimoni artístic i cultural 
mitjançant eines en línia i fora de línia, tot desenvolupant 
habilitats informàtiques amb el suport actiu dels voluntaris de 
l’ESC. 
 
- Co-gestió de punts d’informació en contacte amb el públic 
i internacionalització d’activitats socials mitjançant la 
cooperació entre iguals (voluntaris de l’ESC i joves de la zona)  



		  
	 	

 

 
per tal de desenvolupar noves habilitats tant per als joves de la 
comunitat local com per als voluntaris de l’ESC. 
 
Els voluntaris es registraran al sistema OLS per ajudar-los a 
millorar les seves habilitats en anglès. També rebran 
formació rellevant sobre les activitats de voluntariat de 
l’organització durant la primera part de la mobilitat. Els 
participants també tindran la possibilitat d’assistir a un curs 
d’idioma italià per tal de desenvolupar els coneixements de 
la llengua local. Els voluntaris assistiran a la formació 
d’arribada i a l’avaluació a mitjà termini d’acord amb les 
normes de l’Agència Nacional italiana. 
 

Més informació i com 
inscriure’s 

  
Enviar CV i carta de motivació en anglès a: 
 
voluntariat.internacional@udg.edu amb l’objecte “CES Artistic 
 
and Cultural paths” com a títol del correu. 
 
 


