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(M - 02) INTERCANVIS JUVENILS  
 
El projecte 
Els Intercanvis Juvenils reuneixen grups de 5 joves provinents de diferents països d’Europa i 
planteja una estada conjunta. Durant la convivència els joves treballaran i reflexionaran 
sobre una temàtica concreta. Cada grup de joves hi participa acompanyat d’una group 
leader que representa l’entitat d’origen i s’encarrega de la coordinació del seu grup. Aquest 
projecte l’organitza una entitat d’un territori determinat i convoca entitats partner per a 
participar-hi. La durada del projecte és entre 5 i 21 dies (excloent els viatges). 
 
Les despeses 
El programa Erasmus+ (http://www.erasmusplus.injuve.es/) cobreix totes les despeses del 
projecte (allotjament, transport, manutenció, activitats, assegurança...) Algunes entitats 
acreditades per a participar o crear intercanvis demanen el pagament de les quotes de soci 
de l’entitat.  
 
Qui ho pot fer 
Aquest és un projecte per a joves d’entre 18 i 30 anys. Ambdós inclosos.  
 
Com fer-ho 
Hi ha dues formes de realitzar un intercanvi: 

• Un grup de joves amb una inquietud determinada s’impliquen en la creació d’un 
projecte i s’estableixen com a grup motor. Poden donar-se d’alta al cens europeu 
d’entitats juvenils com a grup informal de joves o poden vincular-se a alguna entitat 
que ja gestioni projectes d’aquest tipus. 

• Persones individuals que trobin una convocatòria per a participar en algun intercanvi 
mitjançant una entitat que ja ha gestionat  
 

Com trobar intercanvis 

Per a trobar intercanvis la opció més àgil és consultar o seguir els mitjans comunicatius de 
les entitats que n’organitzen. A continuació algunes d’elles: 
 

vibria.org 

pirineuscreatius.org 

catalunyavoluntaria.cat 

sci-cat.org 

cocat.org 

projuven.org 

asociacionexperientia.org 

taccbcn.com 

nexescat.org 

asociacionmundus.com 

deamiticia.org 

yia18.org 

fundacioproide.org 

 intercambios.info
 
També en podeu cercar a través de les Xarxes Socials. Hi ha diversos grups en els quals es 
poden trobar ofertes d’intercanvis o, fins i tot, gent que s’ofereix a organitzar-ne. A 
continuació alguns dels grups o pàgines: 
 
-Youth exchanges for europeans 
-@ueerasmusplusprogramme 
-@youthpasserasmusplus 
 
Més informació a l’assessoria de Mobilitat Internacional del SIAJ 


