
  
  

 
 

YOUTH EXCHANGE ON ADDICTIONS, ROMANIA 
 
 
El passat 9 de juny vam començar l’aventura a Cristuru Secuiesc, un poble de Romania, però amb 
forta cultura i tradició hongaresa. En aquesta jornada vàrem realitzar el voluntariat internacional 
anomenat Youth Exchange on Addictions. Dita activitat consistia en un intercanvi d’estudiants de 
diferents cultures i països, concretament Turquia, Romania, Itàlia, Polònia, Hongria, Portugal, 
Kosovo, i inclús països no europeus com Marroc, Nigèria, Egipte, Uzbekistan i Pakistan. També va 
ser un intercanvi de coneixements, idees i pensament a l’hora de tractar amb persones amb 
problemes d'addiccions, com podien ser les drogues, l'alcohol, les relacions tòxiques, les xarxes 
socials, el treball… Al llarg de la setmana vam anar fent diverses activitats molt interessants 
relacionades amb aquestes temàtiques.  
 

 
 
 
El primer dia el vàrem dedicar a conèixer-nos i explicar-nos el funcionament de les activitats. 
Escoltàvem les expectatives de cadascú sobre el projecte, els seus gustos, com també la seva 
personalitat i aficions a través d’aquestes activitats. Cada tarda a partir de les 18:00h teníem lliure 
i això feia que entre tots els estudiants organitzéssim sortides per tal de visitar diferents indrets. 
D’aquesta manera també era una oportunitat per coneixe'ns millor i explicar-nos les nostres 
experiències. A les nits, realitzàvem el que anomenàvem “Nits culturals” on vam poder tastar 
menjars típics de cadascun dels països mencionats anteriorment, descobrir costums, balls i jocs 
més icònics de cada país. 
 
Els següents dies ja vam enfocar-nos més en el tema d’addiccions. Els primers dies es van centrar 
en la prevenció i detecció de les addiccions i els últims en el seu tractament. Cada país va presentar 
la seva situació respecte a les addiccions, i llavors, quan vam canviar de grups vam poder treballar 
en com detectar i prevenir les addiccions compartint les nostres idees. Va ser una gran oportunitat 
que ens barregessin amb altres països, ja que d’aquesta manera discutíem els diferents punts de  



  
  

 
vista. Un d’aquests dies a la tarda, vam tenir l'oportunitat d’entendre i veure de prop una persona 
amb problemes d’addiccions (en aquest cas: un exalcohòlic), acompanyat de la seva psicòloga que 
ens va fer una xerrada sobre la seva situació i tot el procés des del desenvolupament de l’addicció 
fins al seu tractament. 
 
No només vam aprendre sobre addiccions, també vam millorar la nostra comunicació en anglès i 
vam aprendre a utilitzar l’Adobe Premiere Pro, una eina informàtica per fer i editar vídeos. 
 
Considerem que aquesta experiència ens ha canviat la manera en què veiem les coses. No tot és el 
que sembla, i no sabem qui realment pot estar passant una addició. Hem de ser més comprensius, 
saber escoltar-nos i ajudar en tots els casos. Aquest voluntariat ha fet que estiguéssim tots més 
units i tinguéssim la confiança per poder-nos obrir a la gent, com també haver pogut practicar 
l'anglès i fins i tot aprendre alguna paraula en portuguès, italià, turc o urdú, entre altres. 
 
 

 
 
A més aquesta experiència no només ens ha aportat informació respecte a les addicions sinó que 
també una gran quantitat de diferents opinions de diferents cultures pel que ens ha fet enriquir-
nos dels diferents pensaments de cadascun dels països que assistim, tant temes com les addicions 
com altres temes molt interessants de societat.  
 
Us animem a tots/es a poder participar i viure aquestes experiències tan úniques que us poden 
arribar a canviar les idees i la percepció que teniu del món i ajudar-vos a créixer com a persones.  
 

 
 
Atentament,  
 
Anna, Yaiza, Marc, Hayat, Violeta, Clàudia i Jordi 


