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INFO-SAL TARRAGONÈS 

El fet que cada vegada hagi més 

joves que es plantegin anar a 

l’estranger a formar-se, a treballar o 

simplement a tenir experiències 

noves, ens ha dut a que en aquest 

número us informem d’un ja vell 

recurs, però alhora força desconegut 

que us podria permetre fer realitat 

aquesta idea d ’una manera 

alternativa: el Servei de Voluntariat 

Europeu.  

Aquesta és una acció emmarcada 

dintre del Programa Joventut en 

Acció 2007-2013 de la Unió Europea. 

Concretament l’acció 2. 

Ser un voluntari europeu, permet a 

un jove participar en un projecte d’un 

altre país per un temps determinat 

(normalment de 6 a 12 mesos), els 

quals es desenvolupen en diferents 

àmbits (medi ambient, art i cultura, 

infància, assistència social, joventut, 

cooperació al desenvolupament, 

patrimoni, esports i lleure entre 

d’altres). 

Com el seu nom indica, són activitats 

sense ànim de lucre, i les persones 

voluntàries no poden substituir mai 

un  l l oc  de  t r eba l l ,  nom és 

complementar-lo o ser un suport. 

 

Els requisits per participar són: 

-Tenir entre 18 i 30 anys (ambdós 

inclosos). 

-Ser resident legal en un Estat de la 

Unió Europea. 

-Estar obert per adquirir capacitats i 

destreses socials, interculturals i 

personals. 

 

Objectius del Servei de Voluntariat 

Europeu: 

-facilitar l’aprenentatge intercultural 

no formal a través de l’experiència, 

afavorint la integració social i la 

participació activa i millorant la 

possibilitat de trobar feina. 

-Afavorir el desenvolupament de les 

comunitats locals. 

-Afavorir l’establiment de xarxes de 

partenariat i l’intercanvi de mètodes 

de treball. 

Els països participants en aquest 

programa són: els països de la Unió 

europea, països de l’EFTA (Suïssa, 

Islàndia, Noruega i Liechtenstein), 

Turquia; països veïns i altres països. 

El Servei de Voluntariat Europeu 

inclou tot un seguit de fases: 

D’una banda la preparació conjunta 

amb una entitat d’enviament i 

acollida (a Tarragona l’Associació 

encarregada de fer aquestes 

gestions i autoritzada per enviar i 

rebre joves és PROA, de la que us 

donarem el contacte més endavant).  

D’altra l’activitat de voluntariat en si 

en el país de destí, en tercer lloc una 

activitat de valorització i per últim una 

activitat de seguiment. 

El per què d’aquestes fases? Podem 

dir que és el que dóna credibilitat i 

reconeixement al programa, tenint en 

compte que per finançar-lo s’utilitzen 

diners de la Unió Europea... 

 

Com és aquest finançament? 
Els diners els rep l’entitat que fa la 

gestió, però per a la persona 

voluntària el programa cobreix el 

90% de despeses de viatge, i el 

costos del projecte, que inclouen un 

curs de llengua, despeses de 

coordinació, costos d’enviament, 

diners de butxaca, l’activitat de 

seguiment, la visibilitat i la valoració. 

Així mateix inclou visat i vacunació si 

és necessari , i una tutoria reforçada. 

Si esteu interessats en participar en 

un projecte de voluntariat europeu, 

haureu de posar-vos en contacte 

amb una de les entitats d’enviament 

existents. 

A  Tar ragona nom és h i  ha 

l’Associació Proa: 

Contacte: Olivera Taban 

Apartat de Correus 1064 

43080 Tarragona 

A/e: evs_desk@tinet.org 

Tel./Fax. 977 22 73 79 

 

També podeu consultar el següent 

enllaç on trobareu un pdf amb totes 

les entitats d’enviament i acollida 

autoritzades a Catalunya per dur a 

terme aquest Servei. 

h t t p : / / w 3 . b c n . e s / f i t x e r s / p w j /

entitatsdenviamentmaig20111.371.p

df 

També podeu ampliar tota aquesta 

informació a través de la web de la 

Generalitat de Catalunya: 

http://www20.gencat.cat/portal/site/

Joventut/

menuitem.c93399c423024ec77839a

410b0c0e1a0/?

vgnextoid=2e5bb1c32e31e210VgnV

CM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextc

hannel=2e5bb1c32e31e210VgnVCM

1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=

detall&contentid=30fafef73c760110V

gnVCM1000008d0c1e0aRCRD 

  

I per a la base de dades de projectes 

existents  

http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/

hei_en.cfm● 

Servei de voluntariat europeu Servei de voluntariat europeu   
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En un moment en què els serveis jurídics es troben sobreca-

rregats, des de l’Estat es promou a través del Real Decret-llei 

5/2012, de 5 de març, la resolució de conflictes en l’àmbit ex-

trajudicial. Aquesta via per a la resolució de conflictes s’està 

aplicant des de fa temps, tant a Catalunya com a d’altres com-

unitats autònomes, de manera que els ciutadans puguin resol-

dre les seves diferències sense haver d’anar a judici, però 

aquesta nova legislació hauria de donar impuls a la figura del 

mediador. 

Qui pot ser mediador/a? 

Pot exercir com a mediador o mediadora, la persona física que 

té, com a formació bàsica, un títol universitari oficial, formació 

específica en mediació i experiència professional. A més, ha 

d’estar col·legiada en el col·legi professional corresponent en el 

cas que es tracti d’una titulació col·legiada (Psicologia, pedago-

gia...), o prestar serveis com a mediador/a a l’Administració.  

En aquesta professió encaixen doncs persones que tenen es-

tudis de l’àmbit social: llicenciats en dret, psicopedagogs, psi-

còlegs, diplomats en educació social... Que a més a més de la 

seva carrera s’especialitzen en un curs o màster, i que estan al 

Registre Oficial de Mediadors. 

A més a més, ser mediador requereix d’una sèrie de caracte-

rístiques que el professional hauria de reunir, com per exemple 

capacitat de síntesi, capacitat d’empatia, neutralitat... Ja que 

els principis bàsics de la mediació són la voluntarietat de les 

parts, la neutralitat i la confidencialitat. 

En quins àmbits es pot aplicar la mediació com a recurs 
per a la resolució de conflictes? 

La mediació es pot aplicar en quasi tots els àmbits, tot i que 

primordialment en l’actualitat s’està utilitzant molt en l’àmbit 

familiar arran del alt nombre de separacions i ruptures dels 

nuclis familiars.  Però també ara fa uns anys s’està donant mol-

ta importància a aquesta eina i manera de fer (més pedagògi-

ca)  en l’àmbit comunitari per a la resolució de conflictes veï-

nals, però també per a la reparació de danys en instal·lacions 

públiques... Altres àmbits són l’escolar, conflictes juvenils, inter-

culturals, etc. 

La figura del mediador és reconeguda doncs com a necessària 

i molt positiva per a la societat, tant ara, com de cara al futur, 

però es troba amb el handicap que majoritàriament és 

l’Administració qui en promou el seu ús i per tant és gratuïta 

per al ciutadà, però costosa per als comptes públics, pel que 

aquesta suposada implantació creixent de la figura als diferents 

ens locals, ara per ara no s’està donant de la manera en què 

caldria. 

On estudiar? 

De màsters i cursos universitaris en trobareu pràcticament a 

totes les universitats de Catalunya i de l’Estat. Alguns dels llocs 

on s’imparteixen són: 

A la Universitat de Barcelona: http://www.il3.ub.edu/ca/master/

master-gestio-resolucio-conflictes-mediacio.html# 

Fundació Pere Tarrés: http://www.peretarres.org/wps/wcm/

c o n n e c t / p e r e t a r r e s _ c a / e u t s e s / h o m e / e s t u d i s /

m a s t e r s _ p o s t g r a u s / m a s t e r s _ p o s t g r a u s _ p r o p i s /

e l s _ n o s t r e s _ m a s t e r s _ i _ p o s t g r a u s /

veure_detall_master_postgrau?ruta=/peretarres_ca/peretarres/

extres/masters_postgraus/mipg_propi01 

A través de la UOC: http://www.uoc.edu/masters/cat/web/

e c o n o m i a _ e m p r e s a / c o n f l i c t o l o g i a / m a s t e r /

conflictologia_especialitat_mediacio_familiar● 

ACTUALITATACTUALITAT  

Diccionari de les ocupacions:  

MEDIADOR EN LA RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 
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NOUS TALLERS A  

L’OFICINA JOVE TARRAGONÈS 
 
Comença un nou curs i per aquesta 
tardor l’Oficina Jove Tarragonès ofe-
reix novament sessions gratuïtes per 
incrementar les possibilitats dels jo-
ves que vulguin incorporar-se al món 
laboral.  
Totes les sessions requereixen ins-
cripció prèvia, són gratuïtes i  es fan 
a l’Espai Jove Kesse, en dijous, en 
horari de 18 a 19:30h. 

Així a l’octubre: 
-el dia 4 “El teu 1r videocurrículum”  
-el dia 25 “Millora les teves habilitats 
per trobar feina”. 
Al novembre: 
-el dia 8 “Recerca de Feina per Na-
dal”. 
-el dia 15 “Claus per crear la teva 
pròpia empresa”. 
-el dia 22 “tot el que necessites per 
superar una selecció de personal”.  
 
D’altra banda, en matèria de salut, 
també hi haurà 2 sessions: el 23 
d’octubre un “grup de discussió: ali-
mentació i imatge” i el 18 de desem-

bre “Dieta per Nadal”. També es po-
drà visitar del 5 al 16 de novembre al 
vestíbul de l’Oficina Jove l’exposició 
“Febre del Divendres nit” i el dia 1 de 
desembre, amb motiu de la celebra-
ció del Dia Mundial de la Sida es 
duran a terme diverses activitats. 
Més informació i inscripcions a 
l’agenda del web:  
http://www.oficinajove.cat/ca/les-
nostres-oficines/tarragones/  
 
o al telèfon 977251873 de dimarts a 
divendres de 9 a 14h o dimarts i di-
jous de 16.30 a 19h. Pça. Imperial 
Tàrraco, 1● 
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L’Institut Municipal de Formació i 
Empresa (IMFE) Mas Carandell és 
una altra de les entitats que 
formen part de la Xarxa d’Inserció 
de la Província de Tarragona, que 
us presentem a l’Info-SAL. 
 
Aquest organisme autònom de 
l’Ajuntament de Reus es troba 
ubicat al barri Gaudí i està en 
funcionament des de l’any 1992. A 
poc a poc, s'ha anat reafirmant com 
un instrument per a la ciutadania en 
matèria de formació i ocupació. 
 
Els seus objectius estratègics són: 

• Potenciar una formació de 

qualitat en tots els àmbits de 
l'educació d’adults, en formació 
permanent. 

• Impulsar estratègies contra 

l'exclusió social afavorint la 
igualtat d'oportunitats (formació, 
orientació i suport a l'ocupació). 

• Promoure un desenvolupament 

econòmic sostenible i integrador 
(especialment petites i mitjanes 
empreses), emfatitzant vincles 
entre competitivitat i formació. 

• Facilitar la participació dels 

agents econòmics i socials en 
l'elaboració de polítiques de 
formació i promoció i desenvolu-
pament local. 

 
Com Agència de Col·locació: 
− Sessió informativa per donar a 

conèixer els recursos 
ocupacionals i els serveis de Mas 
Carandell i de la ciutat, les 
característiques i tendències del 
mercat de treball i les oportunitats 
d'ocupació. Cal inscripció prèvia a 
les secretaries de Mas Carandell. 
Cada dilluns a les 9:30h 

− Borsa de treball per Internet: A  
www.mascarandell.org/borsa. 

− Espai Activa de consulta i treball 
amb recursos i informació sobre 
ofertes laborals. Amb accés a 
internet, suport tècnic i dotació 
documental. Accés lliure sense 
inscripció dilluns 16 a 19h i 
dimarts de 9 a 13h. 

− Tallers de recerca activa de feina, 
flexibles i de curta durada (2h 
aprox.). De setembre a desembre 
(consulta horaris, tallers i dates al 

web o a secretaria).Cal inscripció. 
− Treballar a l'estranger Informació i 

assessorament: ofertes oficials de 
la Xarxa Eures. Els dimarts d’11 a 
13h amb cita prèvia. Cal haver 
assistit al taller de recerca de 
feina d’aquesta temàtica.  

− “Enganxa't a l'ocupació”: Curs 
modular de 20h (en 5 sessions) 
per conèixer tècniques i recursos 
de recerca activa de feina. 
D’octubre a desembre a diversos 
centres cívics de Reus. Consulteu 
dates i espais a Mas Carandell o 
als centres cívics de Migjorn, Mas 
Abelló, Llevant i Ponent. 

− Cartellera d'ofertes de treball 
locals i a l'estranger: actualització 
diària d'ofertes a la cartellera de 
l'aulari de Mas Carandell.  

 
Horari secretaria: de 9h a 14h de 
dilluns a divendres i de 16h a 19h 
de dilluns a dijous. 
 
Adreça: C/Terol, 1(Reus 43206) 
Tel:   977010850 Fax:  977010855 
 
A/e: correu@imfe.org 
www.imfe.org● 

ATENCIÓ A L’USUARI 

OFICINA JOVE TARRAGONÈS  

SERVEI D’INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT D’ÀMBIT COMARCAL  

EN TEMES DE SALUT, INFORMACIÓ JUVENIL, TREBALL...  

PLAÇA IMPERIAL TÀRRACO, NÚM.1,  TARRAGONA 

www.oficinajove.cat/tarragones TEL. 977251873 

       ATENCIÓ ALS MUNICIPIS DEL TARRAGONÈS 

      SERVEI COMARCAL DE JOVENTUT 

joventut@tarragones.org  (polítiques de joventut) 

  sal@tarragones.org (treball i formació laboral)               
www.tarragones.cat 

RECURSOS LABORALS:  

IMFE MAS CARANDELL (REUS) 
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