
 
            

JOVES I REVOLUCIÓ DIGITAL? DESCOBRIU LA NOSTRA EXPERIÈNCIA A 
ROMANIA! 

 
 
Som la Ioana i la Rosa, estudiants de la Universitat de Girona. A continuació us expliquem la nostra 

experiència de voluntariat internacional.   

 
El mes d’agost de 2021 vam tenir l’oportunitat d’anar a Horezu, Romania per participar en un 

seminari titulat “Revolució Digital”. Durant 10 dies vam conviure i aprendre amb persones de 

Romania, Turquia, Grècia, Itàlia, Bulgària, Portugal i Polònia.  

 
 

 
 

 

El tema principal que ens va ocupar durant l’estada va ser l’ús de les tecnologies per part dels i les 

joves, així com el paper dels i les treballadores juvenils en relació a la revolució digital. No obstant 

això, durant el viatge també vam gaudir d’estones lliures, vam fer visites a l’entorn i vam passejar per 

ciutats encantadores, com Sibiu.  

 



 
            

 

 

Una de les coses que més ens va sorprendre i que valorem molt positivament és la cohesió que es va 

crear entre totes les persones participants al projecte. Vam aprendre un munt de coses les unes de les 

altres, no només sobre tecnologia, sinó també relacionades amb les cultures i tradicions de diferents 

països. La llengua que vam utilitzar per comunicar-nos va ser l’anglès, així que el vam practicar 

constantment, tot i que vam acabar parlant en tots els idiomes.  

 

 

Pel que fa a la pandèmia de la Covid-

19, durant l’estada vam respectar les 

mesures de seguretat i 

afortunadament no vam tenir cap 

problema relacionat amb el virus. 

Valorem molt positivament que el 

projecte es pogués fer de manera 

presencial; malgrat considerem que 

l’ús de la tecnologia és 

imprescindible i ens ajuda molt a 

millorar el nostre dia a dia, preferim 

les activitats presencials on la 

comunicació entre les persones 

esdevé molt més senzilla i propera.   



 
            
Com a conclusió, totes dues coincidim que l’experiència ha superat amb escreix les nostres 

expectatives i, sens dubte, la tornaríem a repetir. Hem tornat a Catalunya carregades d’energia i 

havent adquirit molts aprenentatges (eines i estratègies tecnològiques, jocs i dinàmiques, música, 

balls, receptes de cuina, etc.), i amb un munt d’amistats de qualsevol edat i lloc d’Europa.  

 

 

Si teniu l’oportunitat de participar en projectes similars no dubteu en apuntar-vos-hi, són unes 

experiències totalment enriquidores! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ioana i Rosa 


