
   

  

 

 
Tipus de projecte 

                               
                               YOUTH EXCHANGE 

 
Nom del projecte  

A(rt)ctive Youth 
 

Temàtica  
Art – Ciutadania activa 

 
Lloc  

Brebu, Caras-Severin County, Romania 
 

Dates i duració  
Del 10 al 19 de maig 2022 (10 dies) 

 
Nombre de  places 

disponibles 
 

 
5 participants (18-29 anys) + 1 líder de grup 

(sense límit d’edat) 
 

Data límit  
1 de març*  

 
*Existeix la possibilitat de que el procés de selecció es realitzi 

abans d’aquesta data 
 

Organització  d’acollida 
 

 
Alternativa Eco 

 
Despeses  

Activitats, allotjament, menjar i vols coberts pels fons de 
la Unió Europea. 

 
Descripció/ Tasques/ 

Característiques 

 

Descripció: 

 

El projecte "A(rt)CTIVE" és una oportunitat per a que 30 joves 

es trobin cara a cara per debatre i posar en pràctica la 

importància del civisme i la ciutadania activa a través de l'art. 

 

Tot això a través d’activitats com:  

 

- “Mural Art”, que els ajudarà a expressar el seu esperit cívic de 

manera creativa. 

 

- El “Forum Theatre”, que oferirà als participants un entorn 

segur per expressar possibles escenaris de la nostra societat. 

Escenaris on els joves puguin ser actius a la seva comunitat, a 

més de motivar la resta de la comunitat a participar en les 

seves activitats.  

 



   

  

 

- La creació d'un lloc web, dedicat a la identificació i promoció 

de factors de canvi en l'entorn rural a Romania, Espanya, 

Grècia, República Txeca i Bulgària, que pugui inspirar els joves 

que volen traslladar-se a viure al camp.  

 

- “Flash mob” que sensibilitzarà les comunitats locals sobre 

l'esperit cívic i la seva importància per esdevenir un ciutadà 

actiu. 

 

Objectius:   

 

Els objectius del nostre projecte són els següents: 

 

- Encoratjar els participants de tots els països perquè expressin 

el seu esperit cívic a través de diverses activitats. 

 

- Crear un entorn segur per a que els participants puguin 

"estendre les ales" i prendre la iniciativa per convertir-se en 

ciutadans actius. 

 

- Motivar als participants perquè esdevinguin voluntaris actius 

al seu país d’origen.   

 

- Sensibilitzar les comunitats locals sobre la importància de 

l'esperit cívic per a la millora de la nostra societat i estil de 

vida. 

 

- Promoure els valors de l'educació no formal i els beneficis del 

programa Erasmus+ amb l'ajuda del vídeo final i el flash mob 

del nostre projecte.  

 

Localització: 

 

En aquest projecte de Youth Exchange, els participants 

s'allotjaran a l'Hotel La Padure, al poble de Brebu, aprop de 

Resita, en habitacions de 3-4 llits. Cada habitació té el seu 

propi bany. 

 

L’allotjament disposa d'internet, videoprojector, sala de 

conferències, menjador i un gran pati natural. Es troba en una 

zona envoltada de bosc.   

 

Països participants: 

 

República Txeca, Grècia, Bulgària, Romania i Espanya.   

 

Més informació i com 
inscriure’s 

  
Omple el formulari que trobaràs en aquest enllaç 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4oK2HEvsIQxCrmfznpP56x4VqKnKOFE-3iKCHgYiCZ4a9WQ/viewform

