
 

 
 

Tipus de projecte 
COS	EUROPEO	DE	SOLIDARITAT	(de	curta	duració)	

Nom del projecte STRAW AND CLAY FOR SUSTAINABILITY 

Temàtica Medi Ambient 

Lloc Hongria 

Dates i duració 21 Juny fins a 23 Agost (2 mesos) 

Nombre de places 
disponibles 

Màxim 4 

Data límit El	més	aviat	possible	

Organització 
d’acollida 

DOMBFALVA 

Descripció/ 
Tasques/ 

Característiques 

Durant el programa de voluntariat de dos mesos, ens 
agradaria   centrar-nos   al   desenvolupament de la 
nostra infraestructura perquè estigui preparada a 

 finals d’agost pel nostre festival anual d’art cultural, 
 anomenat Organix Festival. 

 
El grup de   voluntaris   participarà   en   tasques   amb 

 objectius clars, principalment relacionats amb el 
 desenvolupament eco-arquitectònic de la zona. 
 Coneixeran la  gestió de  l’aigua del  recinte, l’ús 
 d’argila i palla en  la construcció  i els  resultats 
 econòmics i   ambientals de l’ús de materials 
 locals. 
 No calen coneixements professionals previs per a les 
 tasques, les activitats del programa donaran l'oportunitat 
 a tots els participants de desenvolupar les seves habilitats 
 personals. 

 
Durant el programa, les tasques es construiran les unes 

 sobre les altres i, al final, crearan un sistema més gran i 
 complex, que es justificarà pels resultats dels nostres 
 esforços comuns   i personals. Molts jocs i tallers 
 interactius diferents donaran suport als 
 aprenentatges no formals dels participants. Hi 
 haurà temps   dedicat   al   descans   i també s’inclouen 
 programes culturals. Tenim previst visitar un dels palaus 



 

 barrocs més grans d'Hongria, nedar en un llac proper, fer 
un recorregut a peu pels impressionants turons que 
envolten el recinte o visitar Budapest. 

 
El nostre objectiu és construir: 
un edifici destinat a bufet, amb escriptoris, 
lavabo i una gran terrassa oberta però coberta 
connectats a això construiríem un celler tradicional per 
emmagatzemar aliments 
un escenari semi-cobert amb un escriptori per a tècnics 
de so i un lloc addicional d'emmagatzematge 
un taulell de begudes connectat a l’escenari 
 

Més informació i 
com inscriure’s 

Com sol·licitar-ho: si voleu participar en aquest projecte, us 
convidem a emplenar el formulari 

 
https://bit.ly/3rYAH2s 

 
 


