
 
            

YOUTH BIKE LOVE A POLÒNIA! 

 

Hola, som la Natalia i la Ñami i vam tenir la gran sort de poder participar en el programa Youth 

Exchange Bike Love a Polònia. És una experiència que recomanem moltíssim, ja que hem pogut 

conèixer a molta gent i aprendre de moltes altres cultures. 

 

Som unes persones amb un nivell just d’anglès i poc capficades en el món de les bicicletes, però tot i 

això, ens vam animar a participar. Durant 10 dies, vam estar instal·lats en un campament a Zmigrod, 

a Polònia. Hi havia gent de Portugal, Polònia, Itàlia, Grècia, Romania, Dinamarca… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
            

 

 

Cada matí a les 8 ens aixecàvem amb música i fèiem alguns balls tradicionals o jocs per despertar-

nos. Després, esmorzàvem i començàvem les activitats d’aquell dia. Principalment la nostra tasca allà 

era la d’arreglar algunes bicicletes per donar-les a Càritas, i això vàrem fer durant uns quants dies, 

sempre en grup i amb col·laboració d’algunes persones enteses en el món de les bicicletes. Al final de 

la nostra estada allà vam anar a presentar al poble les nostres bicicletes! 

 

 

 

Però, mentre no arreglàvem les bicicletes fèiem moltes altres coses! Anàvem amb bicicleta a visitar els 

voltants de la zona, sens dubte uns paisatges meravellosos, i fins i tot hi havien bicicletes elèctriques 

per aquells que les necessitessin. Això sí, els ‘’carrils bici’’ i les rutes estaven molt ben treballades, 



 
            
gairebé tot pla i asfaltat, fet que feia que fessis els km amb pau i tranquil·litat, xerrant amb la gent i 

sense gairebé esforç físic.  

 

També vam anar a la fira dels cogombres, vam poder assistir a aquest esdeveniment i la veritat que va 

ser una meravella! També vam visitar el castell del poble i vam fer molta i molta pinya! A més, cada 

dia un país s’encarregava d’ajudar amb la cuina, va ser molt divertit poder ficar-se, literalment, a la 

cuina d’una cultura i aprendre a cuinar receptes tradicionals.  

 

A més, un dia vam fer la tarda intercultural, on cada país va preparar o portar algunes coses de menjar 

alhora que explicava, amb algun joc o alguna activitat, les particularitats del seu país, les seves 

cultures, els seus menjars, els seus balls, vam ballar moltíssim! La veritat que va ser una gran 

oportunitat per veure que hi ha món més enllà del nostre país, i que hi ha persones, històries i moltes 

aventures esperant.  

   

 

Si encara us esteu pensant si fer algun voluntariat així no us ho penseu més, és una oportunitat molt 

bona per aprendre anglès, conèixer altra gent, altres cultures, altres menjars, altres maneres de fer… 

En general, viure noves experiències, que sens dubte, us arribaran al cor!  

 

Natalia i Ñami 

 


