
		 	 	
	

 
Tipus de projecte 

			COS	EUROPEU	DE	SOLIDARITAT		
 

Nom del projecte Glaze III 

Temàtica Gastronomia cuina, salut 
 

Lloc Lefkas, Grècia 

Dates i duració 7 Juliol – 7 Agost (1 mes) 

Nombre de  places 
disponibles 

 

3 

Data límit Com	abans	millor	
 

Organització  d’acollida 
 

Solidarity tracks 
	

https://tamonopatia.org/	
 

Descripció/ Tasques/ 
Característiques 

 
L’objectiu principal del nostre projecte és mobilitzar un grup 
de joves de diferents cultures per contribuir a l’aspecte 
socioeconòmic i cultural de la nostra regió, per difondre 
actituds saludables i eco-responsables a la població 
local i als visitants, a través de la conducta de molts 
restaurants i activitats solidàries en el marc del Festival. 
 
Volem assolir els objectius següents: 
 
1- Promoure la inclusió juvenil i desenvolupar la seva 
organització, cuina, habilitats digitals i socials, en 
particular joves amb menys oportunitats participació activa en 
el procés de preparació, implementació i promoció del festival. 
2- Potenciar el potencial gastronòmic i cultural com a 
socioeconòmic i dinàmiques culturals als pobles rurals menys 
desenvolupats de l’illa. 
3- Promoure el voluntariat juvenil com a palanca per al 
desenvolupament local. 
4- Facilitar la fructífera ajuda mútua i la solidaritat entre joves 
de diferents antecedents a la zona de Lefkada, mitjançant 
activitats de cuina. 
5- Implicar activament un grup de voluntaris del Cos Europeu 
de Solidaritat per a contribuir al desenvolupament social 
econòmic i cultural de la nostra regió. 
 
 
 



		 	 	

 

 
Durant cada esdeveniment, organitzarem activitats de 
tast, projecció de vídeo de receptes degustades, tallers 
culinaris i artístics, jocs socioeducatius a promoure 
aliments i hàbits saludables. Els voluntaris també 
prepararan un vídeo de plats originaris dels pobles menys 
desenvolupats de la nostra zona. 
 
Aquesta iniciativa té com a objectiu desenvolupar l’animació i 
el desenvolupament sociocultural de pobles remots de la regió, 
així com per promoure hàbits alimentaris saludables i 
patrimoni culinari a gran escala entre voluntaris i ciutadans de 
la nostra regió. 
  
 

Més informació i com 
inscriure’s 

  
Enviar CV i Carta de motivació en anglès a: 

 
envios@asociacionmundus.com 

 
Amb l’assumpte (Glaze III) 

 


