
 
 
 

YOUTH WAVE PROJECT A POLÒNIA! 

 

Aquest passat mes de Juliol vaig tenir la oportunitat de participar com a voluntària en 

un projecte a Polònia, més concretament a Gdansk. 

Després de tenir una assessoria individual amb el servei de voluntariat internacional de 

la UdG, vaig descobrir com aconseguir plaça per a projectes subvencionats adaptats als 

meus interessos. El meu projecte el vaig poder trobar a través de la pàgina oficial de la 

“European Solidarity Corps”, on només cal registrar-se i a partir d’aquí buscar projectes 

d’interès. Abans d’apuntar-se en un projecte, considero que és important saber quins 

tipus de voluntariats hi ha. En aquesta pàgina web hi ha disponibles: Team 

volunteering, short term i long term. En el meu cas es tractava del team volunteering. 

Normalment aquest tipus de projectes són de curta durada, es treballa constantment en 

grups (a diferència dels altres que són més aviat a nivell individual) i es poden fer tants 

com es vulguin (no hi ha un límit, en canvi, en els altres sí). 

Per tal de poder-ne formar part, abans de què m’acceptessin vaig haver d’enviar el 

currículum i carta de motivació, omplir varis forms i finalment una entrevista. I a partir 

d’aquí, em van acceptar. 

 

Aquí és on va començar el meu viatge. Vam començar amb un parell de videotrucades, 

abans de marxar, on se’ns explicava com estava dividit el projecte. Aquest, estava 

dividit en tres parts:  

 

- Primera part: estada en un campament a Stare Karpno amb tots els participants 

per tal de poder-nos conèixer i fer activitats relacionades amb l’Agenda de 

Desenvolupament Sostenible, Comunicació, com tractar amb infants, 

diferències en les cultures... En aquesta primera part, un cop realitzades les 

diferents activitats programades, se’ns dividia en grups de 4 per tal de poder 

organitzar les activitats als infants durant la segona part del projecte. 

 

- Segona part: En grups de 4, anar a un campament de scouts i realitzar diferents 

activitats per nens i nenes de 7 a 18 anys relacionades amb l’Agenda de 

Desenvolupament Sostenible. A més a més, conèixer la vida dels Scouts i 

integrar-se en aquest ambient. 



 
 
 

 

 

- Tercera part: Participació a la ciutat de Gdansk en diferents activitats com a 

voluntaris, com per exemple, neteja de platges o del riu. 

 

Un cop realitzades les diferents videotrucades de preparació pel viatge, va arribar el 

meu dia. El primer dia com a voluntària  a un altre país. Tot per mi era nou: l’idioma, 

les persones, treballar amb scouts, viatjar tan lluny de casa sola... Al arribar al 

campament el primer dia al matí recordo que va ser una presentació amb l’equip 

d’organitzadors i també una oportunitat per poder-nos conèixer amb els diferents 

companys del projecte i a la tarda ja començàvem amb les diferents activitats 

plantejades per l’equip coordinador. Les activitats organitzades al llarg de la tarda i els 

següents dies tenien a veure amb les diferències culturals, la comunicació, la motivació, 

com comunicar-se amb els infants, sobre l’Agenda de Desenvolupament Sostenible... 

Van ser dies intensos i de molt cansament. Tot el dia estàvem participant en diferents 

tallers, sobre temàtiques molt diferents on requerien molta participació i en part, una 

reflexió. També, a part dels tallers, van ser dies intensos ja que es va organitzar una nit 

internacional on cada país portava preparada alguna cosa relacionada amb el seu país, 

des d’un ball tradicional al menjar típic, i es mostrava als altres.  

 

Un cop acabats els tallers, se’ns va dividir en grups de 4 i es va començar a treballar en 

les activitats que es portarien a terme a la segona part amb els infants. Aquesta part va 

ser realment desafiant ja que havíem de preparar varies hores d’activitats per diferents 

grups, on desconeixíem l’espai ja que era un lloc on no hi havíem estat mai i també 

estàvem pendents de la situació meteorològica (és un dels mesos que més tempestes 

intenses hi ha). Tot i així, vam trobar idees realment originals i diferents per captar 

l’atenció dels scouts sobre l’Agenda de Desenvolupament Sostenible. Havíem planejat 

el plantar llavors dintre un got de plàstic a fer un “tie-dye”, o inclús la construcció i 

decoració de cubells d’escombraries per tal de poder reciclar correctament. 

  

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Recordo la primera part del projecte com uns dies realment esgotadors ja que vam 

passar per moltes activitats i també moltes noves experiències en el camp, com per 

exemple, fogueres de nit, tempestes fortes, preparacions per evacuacions, conèixer una 

mica als scouts que es trobaven allà al campament amb nosaltres, excursions, banyar-

nos al llac... Però també un moment que ens va permetre agafar confiança amb els 

companys i moments els quals estic segura que no oblidaré. 

I finalment havia arribat el dia de marxar al campament on faríem les activitats als 

scouts (segona part del projecte). Recordo que marxàvem a les 9.30 amb cotxe cap a 

l’estació i eren les 9.00 quan els organitzadors ens van citar, juntament amb el meu 

grup, per comentar-nos una cosa important. Allà ens van dir que el campament en el 

qual havíem d’anar s’havia produït una segona evacuació per les tempestes ja que hi 

havia perill de la caiguda dels arbres i que probablement tancarien el camp. Així que 

passaríem al pla B que havien planejat. Ens van comunicar que el meu grup de 4 

persones aniríem a la ciutat i els taller que havíem organitzat els faríem a una escola, 

però que hauríem d’adaptar les activitats ja que els nens i nenes de les diferents edats 

estaven barrejats i hi havia nens inclús de 6 anys, que pràcticament no parlaven anglès.  

El primer dia a la ciutat el recordo impactant. Després de passar 10 dies a un 

campament on es compartia tenda amb 6 persones, tot semblava realment diferent.  

L’endemà, vam quedar amb el meu grup i vam adaptar les diferents activitats que 

teníem plantejades pels infants, vam escollir el material que necessitaríem per 

realitzar-ho i ja estàvem apunt per començar la nostra segona part del projecte. Vam 

anar varis dies a l’escola. Al principi va ser difícil ja que recordo que les professores no 



 
 
 
parlaven anglès i els nens pràcticament no entenien l’anglès ja que feia poc temps que 

l’havien començat a estudiar, però conjuntament vam trobar la manera de comunicar-

nos entre nosaltres. El primer dia vam començar juntament amb l’organitzador que 

estava més al cas del nostre grup, que és polonès, fent alguna activitat relacionada amb 

conèixer els nostres noms i algun joc per trencar el gel. A partir d’aquí, quedàvem soles 

els diferents dies a l’escola. Tot i la barrera de la llengua, vam aconseguir que creessin 

un moral relacional amb l’Agenda de Desenvolupament Sostenible, que plantessin 

llavors en pots de iogurt, que fessin una pilota amb materials que podien tenir a casa, 

que pintessin i decoressin cubells de les escombraries per tal de conèixer com es podia 

reciclar segons els colors... També crec que vam aconseguir a poc a poc trencar aquesta 

barrera que hi havia sobretot al principi amb la llengua ja que, es mostraven interessats 

en ensenyar-nos coses en polonès i parlar l’anglès perquè els entenguéssim, inclús els 

més tímids que al principi no gosaven provar de parlar amb anglès amb nosaltres, ho 

van acabar fent. 

D’aquesta segona part del projecte, si hagués de triar em quedaria amb la cohesió de 

grup que hi va haver ja que vam passar per varies situacions conjuntament i vam estar 

moltes hores juntes. I també amb els somriures de tots els nens i nenes i la seva 

gratitud per haver anat a l’escola a preparar les activitats. 

 



 
 
 

 

 

Finalment va arribar la última part del projecte on tots els participants, que érem 

aproximadament 40, ens vam reunir de nou a la ciutat. 



 
 
 
Recordo aquests últims dies probablement dels més intensos ja que començàvem a 

percebre el final, ja ens coneixíem entre els voluntaris i tots teníem ganes de fer 

diferents activitats plegats. 

El primer dia, ens vam reunir tots a l’edifici del “European Solidarity Corps” on se’ns 

van explicar les diferents activitats que faríem i se’ns va dividir entre grups.  

Aquesta última setmana, tenia un 

objectiu central que era organitzar 

una desfilada de moda. Així que 

ens vam dividir entre tres grups 

dels quals el que jo estava vam 

començar per anar a un taller de 

costura. Aquí havíem de crear 

qualsevol cosa de roba que tingués 

a veure amb el foc (els altres grups 

també ho van fer sobre un 

element). Després, altres dies 

anàvem a ajudar a la reconstrucció 

de jardins o horts, a construir una 

balla per les granotes perquè quan 

aquestes migressin no les xafessin 

a la carretera, neteja de platja i 

neteja del riu amb kayak... 

Un cop realitzades totes les 

activitats, el dissabte s’organitzava 

la desfilada de moda (es va fer 

aquest dia perquè a Gdansk a 

l’estiu al voltant d’aquestes dates es fa un mercat molt conegut a Polònia que ve molta 

gent a veure’l) on s’organitzaven diferents activitats relacionades amb l’Agenda de 

Desenvolupament Sostenible i es parlava també de la capacitat de reutilització on 

ensenyàvem també les diferents peces de roba que havíem estat capaços de crear a 

partir de roba que la gent ja no utilitzava. 

A partir d’aquí vam acomiadar-nos a través d’un sopar i l’endemà vam tancar el 

projecte parlant sobre els punts forts i punts febles del projecte, sobre com es podia 

millorar... 



 
 
 

 

En aquest projecte me n’he adonat que la llengua per més que moltes vegades ens ho 

sembli no és un impediment per tal d’entendre’s perquè en el fons hi ha moltes 

maneres per poder arribar al mateix objectiu, he aprés a com motivar els infants a voler 

participar en diferents activitats, a comunicar-se amb ells d’una forma educativa, com 

preparar activitats per ells i també un factor molt important com la improvisació si no 

els hi agrada un joc o falta temps. A més a més, considero que és molt important tenir 

en compte les diferències culturals on en projectes com aquest et dones compte que n’hi 

ha i moltes, però tot és qüestió de preguntar i entendre la cultura i les tradicions dels 

diferents països. I finalment, el creixement personal que un mateix s’endú al viure sol, 

haver-se de comunicar amb un idioma diferent i haver de treballar en diferents 

activitats que en el meu cas era la primera vegada que ho feia.  

Un cop havent arribat a casa em quedo amb totes les experiències viscudes juntament 

amb els meus companys, amb tots els aprenentatges i l’honor que ha estat per mi haver 

pogut formar part d’un projecte tan bonic com aquest! 

 

Laia Rovira   

 


