
		  
	 	

	

 
Tipus de projecte 

																															
																															YOUTH	EXCHANGE	

 
Nom del projecte  

                                Art is a language 
 

Temàtica  
Creativitat - Sostenibilitat 

 
Lloc  

Trbovlje, Eslovènia  
 

Dates i duració  
Del 4 al 12 de novembre 2022 (9 dies) 

 
Nombre de  places 

disponibles 
 

 
4 participants (18-24 anys) + 1 líder de grup 

(sense límit d’edat) 
 

Data límit 	
Fins que es tanqui el grup 

 
Organització  d’acollida 

 
 

ZMST 
 

Despeses  
Activitats, allotjament, menjar i vols coberts pels fons de 

la Unió Europea. 
 

Descripció/ Tasques/ 
Característiques 

 
Descripció: 
 
Zavod za mladino in šport és un centre per  joves situat al 
centre de  Trbovlje. El centre es troba al costat d’un cinema, 
teatre, biblioteca i museu. L’edifici compta amb sales per fer 
tot tipus d’esdeveniments, sales de jocs, una cafeteria i un 
alberg.  
 
Objectius:   
 
La idea d’aquest projecte és incrementar la importància de la 
sostenibilitat i del desenvolupament sostenible a través de la 
creativitat, tot això com una contribució a la consciència 
ambiental dels joves.   
 
A més, també volem:  
 
1. Conscienciar sobre la problemàtica de la compra exagerada 
de roba mitjançant la reutilització i conversió de roba i  



		  
	 	

 
 
 
 
 

 
complements ja utilitzats. 
 
2. Abordar 3 qüestions més de desenvolupament sostenible 
que s'enfronten els participants d’aquest projecte. 
 
3. Utilitzar mètodes creatius per expressar al públic els 
problemes sobre la importància del desenvolupament 
sostenible. 
 
Activitats preparatives: 
 
-Abans de l'intercanvi, els participants organitzaran un 
intercanvi de reciclatge de roba on recolliran roba i 
complements que ja no utilitzen, amb la idea de transformar 
aquesta roba i reutilitzar-la durant els tallers del projecte. 
 
-Cada grup de participants investigarà sobre la temàtica de la 
sostenibilitat i desenvolupament sostenible del seu propi país.  
 
Productes del projecte: 
 
-Performance de teatre amb la temàtica de la sostenibilitat i el 
desenvolupament sostenible. 
-Exhibició de disfresses i nous dissenys de roba fets amb roba 
reutilitzada.   
 
Localització: 
 
Zavod za mladino in šport Trbovlje, Ulica 1. junija, Trbovlje, 
Eslovènia. 
 
Països participants: 
 
Dinamarca, Islàndia, Eslovènia i Espanya. 
 

Més informació i com 
inscriure’s 

  
Enviar CV i carta de motivació en anglès a: 
 
voluntariat.internacional@udg.edu amb l’objecte “YE 
 
Art is a Language” com a títol del correu. 
 
 


