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M - 2  VOLUNTARIAT DEL COS EUROPEU DE SOLIDARITAT  

El projecte 

El Cos Europeu de Solidaritat (CES) és una iniciativa de la Unió Europea amb 
l'objectiu de crear oportunitats perquè els i les joves treballin com a voluntaris/àries o 
col·laborin en projectes que beneficiïn a comunitats i ciutadans/es de tota Europa. 
Aquest projecte esta dirigit a gent jove, entre 18 i 30 anys i que resideixen legalment 
a qualsevol país de la UE i països associats. 

Projectes de Voluntariat 

Els projectes de voluntariat del CES ofereixen als i a les joves l’oportunitat de dur a 
terme activitats voluntàries finançades per la Comissió Europea. Han de 
respondre a necessitats socials importants, contribuir a l’enfortiment de les 
comunitats i, alhora, permetre adquirir experiència i competències que els i les 
resultin útils per al seu desenvolupament personal, educatiu, social, cívic i 
professional. 

Es pot realitzar a la UE i als països veïns. I es tracta d’una activitat de solidaritat 
voluntària no remunerada (però amb despeses cobertes) a temps complet durant un 
període de 2 a 12 mesos. En alguns casos, per als joves amb menys oportunitats, 
es poden oferir activitats de 2 setmanes a 2 mesos. 

La cobertura de les despeses inclou transport, allotjament, manutenció, diners de 
butxaca, curs de l’idioma del país i certificat europeu de participació (Youthpass). 

 

Com realitzar un voluntariat? 

1. Cerca d’entitats: Primerament, cal que trobis diverses entitats (entre 5 i 10)  
d’acollida on t’agradaria realitzar el voluntariat.  És important que t’engresqui 
l’activitat que realitza l’entitat, més enllà d’on està ubicada.  
 
Troba-les a https://europa.eu/youth/volunteering/organisations_es  
 
2. Preparació de candidatura: Confecciona un CV i una carta de motivació (en 
anglès o l’idioma del país) adaptats a les entitats triades. És útil el model de CV 
Europass (https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae). Pel 
que fa al contingut de la carta, recomano desenvolupar els següents aspectes: 
 

 Introducció: A qui et dirigeixes (organització i coordinació del projecte, 
si el saps) 

 Descripció personal: Qui ets i què fas? Perquè vols fer un voluntariat? 
Has fet voluntariat abans? Què? Quins són els teus hobbies i 
interessos? 

 Motivació pel projecte: Què et crida l’atenció del projecte? Tens 
experiència en la temàtica? Quines activitats concretes del projecte 
t’interessen? Quines creus que se’t donaran millor i perquè? Perquè 
tries aquest país de destinació? 
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 Comiat indicant les teves dades personals i de contacte. És probable 
que vulguin realitzar una videoconferència amb tu. 

 
3. Inscripció al Cos Europeu de Solidaritat: Cal registrar-se  a l’aplicatiu web. És 
fa mitjançant el teu correu electrònic. Un cop fet disposaràs d’un número 
d’identificació de voluntari.  
Hi ha dues parts en el registre. Primer l’alta i després informació personal com a 
candidat/a  
 
Pots fer-ho aquí: https://europa.eu/youth/solidarity_en 
 
4. Triar una entitat d’enviament: Quan alguna entitat d’acollida et confirmi que està 
interessada en acollir-te, necessitaràs les dades d’alguna entitat catalana 
d’enviament que t’acompanyi en els darrers tràmits. Des del SIAJ treballem amb una 
entitat d’enviament anomenada Taller d’Art Cultura i Creació de Barcelona 
(www.taccbcn.com). Contacta amb el SIAJ i te’n facilitarem les dades. 
 
5. Prepara les maletes: Abans de marxar, i amb el suport de l’entitat d’enviament, 
caldrà participar en una breu formació sobre drets i deures de les persones 
voluntàries, es tramitarà l’assegurança mèdica privada, es signarà l’acord de 
voluntariat i se t’aconsellarà en tots el que calgui.  
 

Quan cal tramitar tot això? 

 
El CES només admet projectes per a la seva aprovació en determinats moments de 
l’any. En funció de quina sigui la convocatòria triada, el voluntariat no podrà 
començar fins un moment determinat. S’exemplifica a la següent taula: 

Data límit  presentació de sol·licituds Dates d’inici dels projectes 

5 de febrer de 2019  1 de maig – 30 de setembre 

30 d’abril de 2019  1 d’agost – 31 de desembre 

1 d’octubre de 2019 1 de gener – 31 de maig   

 

Per tant, abans de les dates límit caldria haver trobat una entitat que està disposada 
a acollir-nos i tramitar la sol·licitud. 

I si no hi sóc a temps? 

Sempre pots buscar projectes ja aprovats per al UE. Els pots trobar als webs de les 
entitats d’enviament. Les següents són algunes d’elles: 

vibria.org 

pirineuscreatius.org 

catalunyavoluntaria.cat 

sci-cat.org 

cocat.org 

projuven.org 

asociacionexperientia.org 

taccbcn.com 

nexescat.org 

asociacionmundus.com 

deamicitia.org 

yia18.org 

fundacioproide.org 
intercambios.info 

europajoven.org 

serviciovoluntarioeuropeo.
org 

 


