BASES CAMP DE TREBALL “UN PAS ENDAVANT”
MISSIRAH (SENEGAL) 2018

En què consisteix el camp de treball “Un pas endavant”?
És una forma de voluntariat, que consisteix en la realització de treballs de
contingut social i de capacitació que reverteixen en benefici de la comunitat en
la que es desenvolupen. En aquest cas, el plantejament és que també suposi
un benefici per a les persones participants i un procés d’aprenentatge mutu.
El camp de treball es realitzarà durant el mes de juliol i està dirigit a joves de
Parets de 18 a 30 anys. Tindrà una durada de 2 setmanes i es desenvoluparà a
la localitat Senegalesa de Missirah (Senegal).
Es plantegen tres projectes base a treballar i millorar: la Cooperativa Agrària
Dones de Missirah, un Casal Infantil d’Estiu i el centre de formació ocupacional.
Es tracta de donar perspectives de futur, noves experiències i capacitacions
personals a les persones participants de Parets, però també, a joves de la
localitat de Missirah.
Hi haurà una fase formativa prèvia al camp de treball i posteriorment, diferents
activitats de devolució a la ciutadania.
Durant el camp de treball, la contrapart, gestionarà i desenvoluparà les
següents activitats:
•

Organització de la benvinguda.

•

Organització de visites a projectes de cooperació desenvolupats per
l’Ajuntament de Parets del Vallès a Missirah i a d’altres punts d’interès.

•

Organització sessions formatives culturals.

•

Organització d’un partit amistós de futbol.

•

Organització del comiat.

Requisits per participar:
•

Estar empadronat/da a Parets del Vallès com a mínim un any abans de
la publicació de la convocatòria d’aquestes bases.

•

Tenir de 18 a 30 anys.

•

Disposar, com a mínim, de la titulació de l’ESO.

•

Participar en les sessions de sensibilització i formatives prèvies al viatge
i en les de devolució després del camp de treball.

•

Signar el full de compromís amb el projecte.

Número màxim de persones participants: 8.
Què s’ha de presentar?
•

DNI o NIE.

•

Certificat empadronament.

•

Carta de motivació.

•

Currículum Vitae amb acreditacions.

•

Una proposta de projecte a desenvolupar en un o dos dels àmbits
proposats com a màxim de 3 pàgines.

Què es valorarà?
La carta de motivació.
El currículum vitae.
L’actitud, valors i predisposició demostrada a l’entrevista i al procés formatiu
previ al camp de treball.
L’adequació i qualitat dels projectes presentats a la realitat de Missirah.
El coneixement del francès i/o l’anglès, encara que no serà indispensable.
L’experiència en d’altres camps de treball, haver viatjat, experiències
associatives i/o de voluntariat.
Disposar d’una formació superior a l’ESO.
Disposar del títol de monitor/a d’activitats en el lleure infantil i juvenil.
Qui és el jurat?
El jurat estarà format per: un/a representant de l’Associació de persones
immigrants de Missirah, un/a representant de l’Associació Youbari, la
Responsable de Cooperació, el Regidor de Cooperació i el Regidor de
Joventut.
Es valorarà la documentació presentada i es realitzarà una entrevista a les
persones que s’han presentat.

La decisió es prendrà per majoria i el jurat pot declarar desert el concurs.
Qualsevol dubte que pugui sorgir, el resoldrà el mateix jurat, la seva decisió
serà inapel·lable.
Projectes:
1. Cooperativa Agrària Dones de Missirah
Projecte impulsat i subvencionat l’any 2010 per l’Ajuntament de Parets del
Vallès amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.
A Missirah hi havia una cooperativa agrària formada per unes 150 dones. El
terreny disposava d’un pou amb bomba manual, però feia un any que no
funcionava, el que feia que només poguessin cultivar en l’època de pluges, dos
o tres mesos l’any. El terreny tampoc disposava de tancament, pel que no
estava resguardat dels animals i d’altres possibles incidents.
Les agricultores no disposaven maquinària ni estris per treballar el camp, el que
feia que minvés la rendibilitat del camp.
Tot això repercutia directament en l’economia de 150 famílies i en l’autonomia
de les dones agricultores.

Es van subvencionar: la instal·lació d’un tancament en el terreny de cultiu per a
protegir-lo, 4 bombes d’aigua, estris i maquinària per a cultivar el camp i es va
construir un graner per a poder guardar la collita.
Possibles projectes a treballar:
•

Millora de la rendibilitat del camp d’agricultura.

•

Capacitació a les dones sobre gestió i promoció de la cooperativa.

2. Casal d’estiu infantil
Es realitzarà un casal d’estiu infantil dirigit a nens i nenes de 8 a 10 anys.
L’objectiu és obrir un nou ventall socio econòmic a Missirah, el món del lleure
organitzat (no existeix cap tipus d’oferta).
Es dinamitzarà per part del jovent voluntari de Parets, però també és capacitarà
a nois i noies joves de Missirah que ja han acabat l’institut, com una possible
sortida laboral.
Projecte a treballar:
•

Proposta de dinamització del casal d’estiu.

•

Capacitació a nois i noies joves de Missirah, com a alumnes en
pràctiques del casal d’estiu.

3. Centre formació ocupacional per a joves
A 3 km. de Missirah existeix un centre ocupacional per a joves abandonat des
de fa anys, però amb infrastructura per a poder donar classes de diverses
matèries: fusteria, artesania, pintura, mecànica, etc.
A Missirah hi viuen al voltant de 400 joves. Treballen 3 mesos (durant l’època
de pluges) en l’agricultura i 9 mesos estan a l’atur. Aquestes condicions de
treball i les que se’n deriven, són les que fan que per la gran majoria, la seva
perspectiva de futur passi pel fet d’immigrar a Europa.
No tot el jovent (sobretot les noies) tenen accés als estudis de secundària. I
molt menys a estudis universitaris, per una altre banda, el fet de tenir estudis
universitaris no els hi garanteix després tenir un mínim de futur professional a la
seva terra.
El fet de tenir persones formades al municipi, fa que el municipi avanci, tingui
vida i es desenvolupi amb una perspectiva de futur.
La manca de formació específica es una dificultat general a tota la població,
però més encara per a les dones.

Possibles projectes a treballar:
•

Cursos d’oficis. Encara que només siguin 2 setmanes, poden significar
un inici engrescador per a joves de Missirah i dins els cursos es podrà
incorporar la fase inicial de rehabilitació del centre ocupacional.

•

Projecte d’arranjament de les taules de les escoles de primària.

Cost per la persona participant:
La persona participant s’haurà de fer càrrec de l’assegurança mèdica i de
viatge que inclogui despeses d’atenció mèdica i de repatriació (és obligatori).
L’Ajuntament de Parets del Vallès es farà càrrec del viatge d’anada i tornada,
allotjament, manutenció, material i equip de responsables, a banda de la
realització d’activitats complementàries col·lectives i de caire sociocultural.
Compromisos de la persona voluntària:
•

Posar-se les vacunes pertinents recomanades a qualsevol de les Unitats
de Vacunacions Internacionals de Catalunya.

•

Realitzar el treball descrit en el projecte, els dies i hores estipulades.

•

Contribuir en el
organització, etc.)

•

Romandre en el camp des de l’inici fins el final de l’activitat programada.

•

Respectar les normes de règim intern i de convivència pròpies del camp,
els horaris i acceptar i acatar les indicacions dels responsables.

•

Col·laborar en l’execució de la programació de les activitats socials i
d’animació i participar en les mateixes.
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•

Respectar al màxim les creences, ideologies, religió i costums del poble
de Missirah i Senegal.

•

Estar disposat/da a adaptar-se als mitjans de vida de la comunitat
d’acollida.

•

Tenir una mentalitat oberta a noves situacions, amb un esperit
constructiu i positiu.

•

Participar tant en les sessions informatives i de sensibilització prèvies al
viatge, com en les d’avaluació del projecte i les de devolució a la
ciutadania a la tornada.

•

Comunicar a la responsable del projecte qualsevol incidència, malaltia,
intolerància alimentària o circumstància personal que pogués implicar
dificultats durant la participació en el camp de treball o posar en perill el
seu correcte desenvolupament.

Serà responsabilitat de la persona voluntària avaluar prèviament les seves
capacitats d’adaptació, acceptant i respectant les condicions i possibles
diferències culturals.
Altres consideracions:
•

L’Ajuntament de Parets del Vallès tindrà dret a donar de baixa a les
persones participants que durant les sessions informatives i de
sensibilització manifestin una actitud poc respectuosa amb la resta de
grup o bé que, es detecti una filosofia o objectius diferents al camp de
treball.

Quin calendari hi ha previst?
La presentació dels projectes i la documentació pressuposa l’acceptació íntegra
d’aquestes bases i dels drets i obligacions que se’n derivin. En acceptar les
bases, els drets dels projectes presentats passen a pertànyer a l’organització.
El termini de presentació dels projectes és fins el 12 de març de 2018. El jurat
haurà de fer públic el llistat de persones seleccionades en el projecte abans del
3 d’abril de 2018.
On s’han de lliurar les sol·licituds?
Presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Parets del
Vallès, adreçades al Servei de Cooperació.
Telemàticament, la sol·licitud es podrà presentar a través de la seu electrònica
de
l'Ajuntament
paretsdelvalles.eadministracio.cat
(Tràmits-CiutadaniaInstància genèrica) adjuntant la documentació requerida.

Més informació al Casal de Joves Cal Jardiner
Tel.:935737200
caljardiner@parets.cat

