


S’han respectat íntegrament els textos originals presentats al certamen, fent-ne només una 
revisió ortogràfica superficial. 

Algunes de les experiències recollides van quedar fora de concurs per no complir els req-
uisits especificats a les bases. Tot i així, es valora publicar-les per compartir-les amb altres 
joves que es plantegen fer una estada a l’estranger.

L’Assessoria de Mobilitat internacional no es fa responsable dels seus continguts, ni de 
qualsevol canvi en els vídeos adjunts i/o en les seves ubicacions online, que s’hagin real-
itzat a partir de la data de tancament del recull (desembre de 2019).



El concurs “Jo al món” és un certamen convo-
cat per l’Assessoria de Mobilitat internacional 
del Departament de Joventut de l’Ajuntament 
de Barcelona.

Del 2016 al 2019, el concurs ha compartit i premiat experiències de joves que 
han fet una estada transformadora a l’estranger, ja sigui per estudiar, treballar, 
fer pràctiques o un voluntariat. El darrer any, a més, el concurs va acceptar ex-
periències d’estades més breus, com els intercanvis juvenils.

En aquest document, trobaràs un recull de les obres presentades al “Jo al món”. 

Mitjançant breus escrits o vídeos, joves com tu t’expliquen la seva estada i et 
comparteixen consells per viure al país o ciutat on van estar, i et mostren què 
han après i com els ha canviat aquesta experiència.

L’empenta que necessites per animar-te a descobrir món!  

L’organització agraeix la col·laboració de les entitats que han patrocinat els ob-
sequis lliurats als guanyadors i guanyadores: British Council, Goethe Institut, 
Renfe i Tastets. Gràcies a la seva aportació, al llarg del concurs s’han premi-
at les obres més destacades amb accesos gratuïts a la prova d’anglès Aptis, 
cursos d’iniciació a l’alemany, passis d’Interrail, lots de productes de la terra i 
càmeres esportives.



MIRA EL VÍDEO A: https://youtu.be/rRIcM4xMakc

MIRA EL VÍDEO A: https://youtu.be/ih8aIHnQrGE

MIRA EL VÍDEO A: https://youtu.be/UtzNdIHa38A 
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Oportunitats per estudiar, fer pràctiques o participar en projectes d’investi-
gació a l’estranger.

Informació completa i detallada sobre els tràmits que cal tenir en compte 
abans de marxar i els recursos que faciliten la recerca de feina a l’estranger.

Opcions per fer voluntariat arreu del món participant en camps de treball, 
estades solidàries, intercanvis juvenils...

Si estàs planificant anar a estudiar, treballar o fer voluntariat a l’estranger... 

Demana cita amb l’Assessoria en Mobilitat in-
ternacional, un servei adreçat a joves de 13 a 
35 anys! 

De manera gratuïta, expertes et mostraran les alternatives que tens per marxar 
a un país estranger a estudiar, treballar o fer pràctiques, aprendre idiomes o 
participar en iniciatives solidàries.

Sigui quin sigui el camí que vols emprendre, consulta primer què has de consid-
erar abans de marxar!

Assessora’t sobre:





Missatges en diferit
      
       Per Alba Ferran Bagur

28 anys, de Barcelona
Tipus d’estada: Estudis a Coolangatta (Austràlia)

- Hola Marta! Per fi he arribat, després de 3 vols i 15h d’escala a Singapur (que he aprofitat per veure), ja sóc 
a Coolangatta! Vaig a dormir que estic morta, t’escric aviat!! 

- Tia jo que creia que sabia anglès... i el que em costa entendre aquesta gent! Espero acostumar-me aviat... 
trobo a faltar parlar català!

- Hola de nou! Com va per Barcelona? Jo estic encantada! Ja entenc millor l’accent australià i aquest poble 
és genial! Sóc en un alberg a un carrer del mar que sempre és ple de surfistes i gent fent barbacoes a la 
platja i a uns deu minuts de la Southern Cross University, no podria estar millor ubicada! De totes maneres 
he començat a buscar habitació en un pis per compartir, ja t’informaré. Demà començo la uni, quins nervis!

- Bon dia! O bé, bona tarda per tu! Ara ja sí que estic ubicadíssima. Comparteixo pis amb dos estudiants, una 
noia de Hong Kong i un noi de Sidney, la Coco i en Brook, i ja he començat les classes de debò. Perquè la 
primera setmana era la Orientation Week amb tots els que venim de fora on ens van explicar de què aniria 
la cosa, curiositats d’Austràlia, com funciona la universitat... i vam anar al Currumbin Wildlife Sanctuary, una 
espècie de zoo obert amb animals locals, ja he vist koales i cangurs, et passo fotos! Tu què tal? Explica’m 
coses!

- Perdona que no escrigui gaire, no paro quieta! Aquest mes, entre d’altres coses, vam celebrar Halloween, 
un aniversari a la bolera i vam llevar-nos un dissabte a les 3 del matí per anar a veure sortir el sol des del 
Mount Warning. Això últim va ser tota una experiència on vam veure serps, dos koales i mil papallones! Et 
passo foto del que diuen és la primera visió de la sortida del sol, i és que érem al punt més a l’est d’Austràlia!

- Ei, li pots ensenyar a la mama aquesta foto? L’altre dia ens trucàvem i no es creia que em cuino de tot, 
i mira, avui fins i tot he fet la massa d’aquesta pizza! Per cert com esteu tots? Tinc ganes que vinguis a 
veure’m ara al Nadal! Serà molt divertit celebrar-ho a la platja! Porta’m torrons i polvorons que aquí no en 
tenen i vull que els amics en provin.
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- Quins nervis!! En dos dies seràs per aquí! T’ho vull ensenyar TOT! La uni, el bar on anem a prendre co-
ses, el Mandala, que és el millor vegetarià de la zona, el turó on anem a veure la posta de sol, les platges, 
els parcs naturals de la zona... Ah! I hauràs de recordar com anaves en skate, que és el que uso per de-
splaçar-me per aquí! En Brook en té tres i diu que te’n deixa un. Quines ganes!!

- Moltes gràcies per aquests dies, ha estat magnífic! Ets la millor germana del món. Fa res que has marxat i 
ja et trobo a faltar! Bé em poso a estudiar que la setmana que ve tinc els finals, espero aprovar tot! A tu com 
t’ha anat la tornada? Segur que molts et pregunten d’on vens tan morena! Espero que no sigui massa dur!

- He aprovat tot!! D’aquí unes hores, quan ja sigui de dia a Catalunya, us truco i us explico en detall! Sobretot 
la comparativa a Sociolingüística del català i les llengües aborígens els ha encantat, estic molt contenta!

- Hello! Com va tot!? Ja tinc els vols de tornada! No li diguis a la mama que la vull sorprendre, però arribo 
a Barcelona en dues setmanes, primer anem uns dies a Nova Zelanda amb uns companys de la uni i així 
també ens acomiadem bé. Arribo dimecres a la tarda, creus que em podries venir a buscar? Porta mocadors 
que entre l’alegria de veure-us i la tristesa de deixar això enrere ja veuràs... ah i gràcies per tot, que no t’ho 
dic massa... 



21 anys, de Sant Feliu de Llobregat
Tipus d’estada: Estudis i pràctiques Erasmus a Viborg (Dinamarca)

MIRA EL VÍDEO A: https://youtu.be/-JYMwuG8akg 
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De Barcelona a Viborg 
i d’aquí, al món
      
       Per Paula Concellón Nieto

https://youtu.be/-JYMwuG8akg


20 anys, de Corbera de Llobregat
Tipus d’estada: Intercanvi juvenil a Glasgow (Escòcia)

Fa exactament un any, vaig decidir fer un any sabàtic.

Vaig acabar batxillerat, vaig fer la Selectivitat... Però no em vaig matricular a cap lloc. No tenia ni idea de 
quin seria el proper pas a la meva vida. Estava completament perduda. No volia començar una carrera per 
abandonar-la als mesos següents, així que vaig decidir que la millor opció seria prendre’m un temps per 
reflexionar.

Sempre havia tingut la visió que els anys sabàtics eren exclusivament per a gent rica: gent que es pogués 
permetre viatjar pel món sense que la seva cartera tremolés. I jo... La veritat és que jo no pertanyia a aquest 
grup de persones. 

Però volia viatjar. Sempre ho havia volgut fer, des de que faig ús de memòria. El meu objectiu més gran havia 
sigut viatjar... I ara que tenia el temps per fer-ho, no tenia els diners. 

‘Treballaré’, em vaig a mi mateixa. ‘Treballaré i, amb el que vagi guanyant, aniré viatjant.’ Era una visió mas-
sa optimista, tenint en compte la situació de trobar treball a Espanya (especialment, si només tens batxillerat 
i 0 experiència). Si hi havia una cosa que sabia, aquella era que no volia passar-me un any més tancada a 
casa. Havia de fer que el meu any sabàtic valgués la pena, però no sabia com. 

Un dia, el meu germà em va invitar a que anés amb ell a un casal jove. Allà va ser quan ho vaig veure: un 
paper sobre unes xerrades sobre mobilitat internacional. Allà va ser quan la meva aventura va començar.

Vaig formar part d’un intercanvi juvenil que es deia Dragtivism. Jo no sabia molt sobre el món del Drag, però 
vaig decidir apuntar-me igualment. Al cap i a la fi, era un tema que m’interessava. 

Es va dur a terme a un petit poble anomenat Moffat durant la primera setmana, i a la ciutat de Glasgow durant 
els últims dies. Érem, aproximadament, unes quaranta persones de països diferents: Espanya, Portugal, 
Itàlia, Eslovàquia... 
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El meu any sabàtic i 
“dragtivisme” a Escòcia
       
       Per Judit Calafell Dueñas      



Vaig aprendre molt sobre totes aquelles persones. Érem persones de diferents països, que parlàvem difer-
ents llengües, de diferents edats, orientacions sexuals i identitats de gènere... Però vam crear un grup com 
no altre. 

També vaig aprendre molt sobre el projecte. Vam conèixer a Drag Queens i vam veure els seus shows en 
viu. Vam aprendre sobre maquillatge, sobre identitat de gènere, sobre fer la nostra pròpia roba, sobre guan-
yar confiança en un mateix i fins i tot vam aprendre una coreografia... Per fer dos flash-mobs als carrers de 
Glasgow!

Va ser una experiència inoblidable. 

Avui dia, el grup encara segueix en contacte. Avui dia, encara no m’oblido de totes les lliçons que vaig apren-
dre a aquell país del que em vaig enamorar.

Tot el que haig de dir, amb tot això és que... A tothom que s’estigui preguntant si hauria de fer un any 
sabàtic... Fes-ho. Fes-ho, perquè un any sabàtic mai serà un any perdut. Al principi d’aquest any, pensava 
que, al acabar-lo, seria al mateix lloc que em trobava al començar-lo... Però m’equivocava. Ha sigut, prob-
ablement, la millor decisió de la meva vida. Un any sabàtic t’ajuda a aclarir les teves idees i a reconnectar 
amb el que vols fer. 

Ara acabo de començar la universitat. He començat amb més ganes i motivació que mai... Però si hi ha 
una cosa que no vull perdre mai, és la motivació per descobrir nous llocs i noves cultures que vaig guanyar 
gràcies al meu any sabàtic.

No vull deixar de viatjar. No vull deixar de descobrir. No vull deixar d’aprendre. I em prometo a mi mateixa 
que, d’una manera o d’una altra, ho aconseguiré.



28 anys, de Barcelona
Tipus d’estada: Estudis a Hong Kong (Xina)

Estada d’investigació a Hong Kong
       
       Per Sergi Ruiz Revuelta

La millor experiència a l’estranger que he tingut fins al moment, es la que es va comprendre entre el juny i 
l’agost de l’estiu del 2014. Durant un període curt, però intens vaig tindre la possibilitat de enamorar-me de 
la meravellosa ciutat de Hong Kong.

En aquesta estada vaig descobrir i introduir-me a la filosofia budista i al kung fu tradicional cantonès, wing 
chun. Vaig descobrir immillorables amics de tot arreu del mon amb els que vaig compartir estiu, i fins i tot 
vaig viatjar amb ells a Myanmar (Birmània), un paradís daurat desgraciadament colpejat pel conflicte militar 
actualment.

En la meva breu estada vaig visitar els monuments mes icònics de la ciutat. El hollywood asiàtic, avenue of 
stars, fa memòria al gran Bruce Lee e altres artistes marcials com Jackie Chan, Jet Li o Donnie Yen. També 
les illes budistes, pesqueres , pura naturalesa i les cimes e muntanyes de Hong Kong, son un gran contrast 
amb el bullici dels gratacels que envaeixen la ciutat. Tot i així, un poc la pol·lució es va tindre controlada a la 
zona, es un lloc inhòspit, de grans dimensions e a explorar amb una gran cultura enrere.

La meravellosa universitat, envoltada de muntanyes serà el vostre paradís si decidiu estar-vos varis mesos 
ja sigui amb un Erasmus o una posterior formació, no us penedireu!



26 anys, de Barcelona
Tipus d’estada: Au pair a Solbach (França)

3 mesos d’au pair a França!
       
       Per Rosa Torres Roig

A vegades et pots sentir perdut, però si alguna cosa serveix per trobar-se és viatjar. L’estiu de l’any 2016 el 
vaig passar amb una família francesa fent d’au pair. Ni en 100 escrits com aquest podria agrair-los el que va 
significar per mi.

Bé, us els presento: són una família de 4 composta per la Claire, l’Emmanuel i els seus dos fills, Marin i Lu-
ther que en aquell moment tenien 12 mesos i 5 anys respectivament. Viuen en un petit poble de muntanya 
de 100 habitants proper a Estrasburg, al nord-est de França, i són ecologistes, vegetarians i creuen en una 
educació alternativa.

Amb la Claire i el seu fill petit vaig viatjar a París i Brussel·les, ja que ella viatjava per feina i se l’havia d’endur 
per donar-li el pit, així que mentre ella treballava jo el cuidava i sortíem a passejar, li donava el menjar, etc.
És un nen rialler i encantador. També vaig fer un curs de francès intensiu, ja que pràcticament no en sabia 
gens a l’arribar i l’estada em va permetre arribar a un B1 que vaig poder certificar a la tornada, i seguir es-
tudiant fins el B2. A l’agost em van donar 10 dies de vacances que podia aprofitar com vulgues (quedant-me 
amb ells, tornant a Catalunya, o viatjant...) i vaig decidir fer un Interrail pel centre d’Europa: vaig visitar Am-
sterdam, Berlín, Praga i Colònia!

Sens dubte l’estiu més transformador de la meva vida fins ara!



32 anys, de Barcelona
Tipus d’estada: Feina a Karlovac (Croàcia)

Como pez en el agua
       
       Per Marta Mellado Silva

Tengo 29 años y no sé qué hacer con mi vida.

Una amiga me habla de las becas Eurodisea y en unos meses estoy cumpliendo mis 30 años en Croacia.
Nunca imaginé que terminaría la veintena lejos de casa y haciendo unas prácticas en un acuario de aguas 
continentales. Pero estoy feliz de las vueltas que da la vida y lo satisfactorio que es viajar y conocer el mun-
do.

No es mi primera estancia en el extranjero, pero sí las más inesperada y la primera en un país del cual de-
sconozco el idioma por completo. Quizás por eso es la más enriquecedora de todas.

Paso en total 9 meses en Karlovac, una pequeña ciudad cerca de Zagreb, lejos (no sólo en kilómetros) de 
la Croacia más turística de islas y “Juegos de Tronos”. Una pequeña ciudad que antes de la guerra de los 
Balcanes no lo era tanto y que aún conserva las marcas de metralla en muchos de sus edificios.

En mi proyecto de Eurodisea realizo unas prácticas en el acuario de aguas continentales de la ciudad. Karlo-
vac es conocida por ser la ciudad de los cuatro ríos y ¡cómo presumen de ello! De hecho, la vida de muchos 
habitantes gira en torno a ellos.

Allí me doy cuenta, una vez más, de que la naturaleza se conoce y se disfruta viviéndola. Y me siento como 
pez en el agua (de río, por supuesto).

También me doy cuenta de que el croata es extremadamente difícil, aunque he aprendido lo suficiente para 
no pasar hambre ni sed.

Ah, y de que no puedo comer burek y cevapi cada día o no llegaré a los 30, ¡kukulele!

Pero llego y sigo disfrutando del carácter balcánico, tan parecido y diferente al mediterráneo, de la historia 
del país, de los eventos locales, de los lagos, los ríos…  (y sí, también sigo disfrutando de la comida…).

Y sobre todo disfruto de mi misma, de mi valor por lanzarme a la búsqueda de no sé qué en un país tan 
diferente, de mi ilusión por conocer otros lugares y formas de ver el mundo, de mi capacidad de adaptarme 



a otras costumbres, de mis ganas de aprender y enseñar sobre culturas distintas, de mis nuevas amistades 
que me acogen con los brazos abiertos.

Desgraciadamente, Croacia no es un país donde pueda desarrollar mi carrera profesional como me gustaría, 
así que después de varios meses decido volver a Barcelona, donde también me reciben con los brazos ab-
iertos, pero no soy la misma. 

Y eso me encanta.



27 anys, de Barcelona
Tipus d’estada: Pràctiques a Lisboa (Portugal)

Exquisida Lisboa
       
       Per AG

Olá! (o “Frigo”, com diríem nosaltres). Escric des de la ciutat de carrers empedrats enemics de tot genoll, 
de les pujades i baixades esglaonades que prometen miradors des d’on no sempre es pot mirar (i, encara 
menys, veure), de la ubicació preferida de tota clínica dental, per l’excés de dolçor propi d’aquesta gas-
tronomia. Podria semblar que estic patint mentre escric aquestes línies, però la veritat és que no. O bé el 
sucre m’està desvinculant de la meva capacitat de sentir... El cas és que la mentalitat portuguesa i l’encant 
enrajolat de la ciutat, sobretot a l’estiu, ho compensen prou bé. Ja poden bufar els vents atlàntics i passar 
de 14 a 30 graus de temperatura d’un dia a l’altre, que sempre hi haurà algú que et farà somriure, ja sigui 
taral·lejant una cançó quan menys t’ho esperes, acompanyant-te fins el punt exacte on els havies preguntat 
com arribar o cedint-te el pas quan la prioritat no semblava gens clara. Fer amistats allà “on acaba el mar i la 
terra comença” és inevitable. I deixar anar més d’un sospir tot passejant pels carrerons farcits d’”elétricos” i 
“elevadores” amb què va conviure Pessoa acabarà eliminant tota possible tírria sorgida a causa del nombre 
elevat de “false friends” que comparteixen les nostres llengües.

Acabant ja la meva estada de poc més de 3 mesos, mai hagués dit que voldria quedar-m’hi molt més temps. 
Però sembla ser que aquesta ciutat, amb la seva gent, té algun poder atraient i que, per moltes penes i tre-
balls que visquis, s’esforçarà per acollir-te. Un cop assimilat el desconcert inicial dels panys de les portes 
a dos pams de terra (amb les seves bústies corresponents, també pràcticament ajagudes a la vorera), de 
les cuines amb gran part del seu espai ocupat per xemeneies o de l’aparent buidor del centre de la ciutat, 
després d’haver integrat amb normalitat l’altitud, sorprenentment baixa, a la qual volen els avions o d’haver 
acceptat la profusió de restaurants “xinesos il·legals” que habiten la ciutat, he observat que s’hi pot arribar a 
viure. I que és més que “muito legal”



22 anys, d’Igualada
Tipus d’estada: Voluntariat a Craiova (Romania)

Voluntaria a  Romania, i sense 
pensar-m’ho dues vegades
       
       Per Alba Biosca Alonso

Salut, ce faci? 

Em dic Alba, i vaig fer un Servei de Voluntariat Europeu a Craiova, Romania durant 10 mesos.

El Servei de Voluntariat, que ara es coneix com Cos Europeu de Solidaritat, es una estància d’entre  2 a 12 
mesos subvencionada 100% per la Comissió Europea (inclosos vols anada/tornada, allotjament, menjar i 
assegurança mèdica), i que et permet realitzar un voluntariat sobre educació en el lleure, en centres socials, 
sostenibilitat… tot allò que puguis pràcticament imaginar. 

Al nostre projecte, que es deia Model European Union, érem un grup de 8 voluntaris, que ensenyàvem als 
instituts diferents cultures, tècniques de debat o el propi funcionament de la Unió Europea.

Per a qualsevol beca, crec que és fonamental el planificar la cerca. A vegades pot semblar complicat per la 
gran quantitat d’informació que hi ha, i per això recomano, com vaig fer jo, d’anar al Punt d’Informació Juvenil 
més proper, on us podran assessorar durant tot el procés d’aplicació.  A més a més us ensenyaran altres pro-
grames, d’Europa i fora, com podrien ser l’Erasmus emprenedors; el programa de pràctiques professionals 
Eurodissea; els intercanvis juvenils Erasmus, o les formacions per a joves del Consell d’Europa. 

La veritat hi ha un munt d’oportunitats gratuïtes i fascinants, i una de les facilitats que tenim és que la majoria 
de tràmits es fan a través d’Internet. També podeu trobar informació a webs com l’Eurodesk Finder.

Durant el voluntariat, bé perquè era necessari o perquè tenia motivació, vaig aprendre i reforçar habilitats 
com l’edició de vídeo, el disseny d’un projecte de llarga durada, viatjar amb pocs recursos i a treballar en 
un equip intercultural. També vaig voler aprendre com portar una dinàmica de grups, així com veure com 
funcionava a tots els nivells una organització que treballa amb i per als joves. 

El que més destacaria seria que vaig ser conscient de com fer el meu propi pla d’aprenentatge, enfocat so-
bretot un cop acabés el voluntariat, ja que la nostra beca també comptava amb el suport d’un mentor.



El primer que vaig fer a l’arribar a Romania, va ser trencar amb els prejudicis, i voler tenir una impressió 
pròpia del país i la seva gent, que em van semblar increïbles, així com el tenir ganes d’experiències noves. 

Altres consells per viure a l’estranger serien mirar el clima; compartir menjar amb els companys de pis; viatjar 
amb tren i autobús; saber algunes lleis bàsiques; aprendre paraules de l’idioma local i mirar si els esdeve-
niments esportius i musicals són barats, ja que a Craiova eren molt assequibles. Per altra part, per conèixer 
gent vaig anar a intercanvis lingüístics i a esdeveniments organitzats a les xarxes socials, així com a hostals 
o utilitzant l’aplicació Couchsurfing quan viatjava.

I sense cap dubte, poder gaudir d’una estada a l’estranger et marca a nivell personal i professional. Un cop 
ho has viscut pots ajudar a altres del teu voltant a fer el mateix, convertint-ho fins i tot en professió. 

Si hi ha un missatge que m’agradaria que rebessis seria que una oportunitat t’obre altres portes, que l’ex-
periència a nivell personal és única i per això fins que no las vius no pots saber si t’agrada o no. Es tracta 
d’oportunitats que ens permeten sortir de la zona de confort, moltes vegades de manera subvencionada, i 
on estic segura que t’emportaràs amistats i aprenentatges de per vida. 

Ànims, tens molt a guanyar!



24 anys, de Barcelona
Tipus d’estada: Voluntariat a Tempio Pausania (Itàlia)

MIRA EL VÍDEO A: https://youtu.be/2Wx_PyVI3S0  

El cinema que travessa fronteres
      
       Per Xavier Blanco i Fernández

https://youtu.be/2Wx_PyVI3S0


31 anys, de Sant Boi de Llobregat
Tipus d’estada: Estudis i feina a Chengdu, Sichuan (Xina)

MIRA EL VÍDEO A: https://youtu.be/0gP36GW9pts

Viaje a China: Ruta Chengdu, 
Zhangjiajie, Fenghuang y Guilin      
       
       Per Anabel Garcia Ramon

https://youtu.be/0gP36GW9pts


27 anys, de Barcelona
Tipus d’estada: Erasmus a Groningen (Països Baixos)

MIRA EL VÍDEO A: https://youtu.be/JZflogzI0jY 

La meva experiència d’Erasmus 
a Groningen
      
       Per Iraïs Celma Cano

https://youtu.be/JZflogzI0jY




27 anys, de Cerdanyola del Vallès
Tipus d’estada: Estudis i feina a Edimburg (Escòcia)

MIRA EL VÍDEO A: https://youtu.be/3fIzk7ZS26s   

Castells d’Escòcia
      
       Per Laia Gazpio Garcés
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(F)eina made in Kraków
      
       Per Lídia Bonet Aril

23 anys, de Castellciutat, Seu d’Urgell
Tipus d’estada: Servei de Voluntariat Europeu a Kraków (Polònia)

Per aquestes èpoques, ara farà un any, estava buscant un EVS que em fes el pes; que em fes vibrar, emo-
cionar i sentir... Tan bon punt vaig descobrir INTEGRart ho vaig tenir clar, era aquest! El projecte en qüestió 
tenia tot el què buscava; es tractava d’una estada a l’estranger on cooperaria amb una escola d’educació 
especial que treballava per pedagogies actives. Tanmateix, a fi d’afavorir la integració dels alumnes mante-
nien un fort vincle amb tres institucions de la ciutat, essent una d’aquestes la meva “hosting organization”, 
un centre cultural.

Paral·lelament a la meva tasca a l’escola, amb la resta de companys de pis, havíem de realitzar el nostre 
propi projecte. Encara recordo les paraules del Szymon en anunciar-nos-ho:

- “It has to be about integration and creativity and... well, big dream as the sky is the limit!”

Al ser els responsables d’aquest projecte vam haver d’aprendre a autogestionar-nos les reunions i el temps, 
a plantejar-nos objectius, seqüenciar-ne la feina, proposar activitats, dinamitzar-les i fer-ne avaluacions. Poc 
em pensava però, que arribaríem tan lluny... i que d’aquella primera pluja d’idees en sorgiria el que més tard 
seria la nostra font de motivació HEARTH FESTIVAL; un orgull per tots nosaltres i l’equip humà de totes les 
organitzacions.

A banda de desenvolupar la competència d’aprendre a aprendre a mesura que vam anar encarrilant el nostre 
projecte vam començar a desenvolupar la nostra iniciativa i la capacitat d’emprenedoria. Vam acostumar-nos 
a presentar propostes, analitzar críticament les opcions plantejades, arribar a un consens, a comunicar-nos 
assertivament, analitzar el mercat, contactar amb possibles socis i voluntaris, assumir càrrecs i, entre altres, 
a delegar responsabilitats.

Gran part d’aquesta feina, així com el disseny i la promoció, vàrem realitzar-la a través de les xarxes socials. 
Aprofitant el potencial de les tecnologies del segle XXI vam consolidar aquells continguts que ja teníem as-
sumits de la competència digital i comunicativa. Ara bé, gràcies als tècnics de so i imatge van poder tenir un 
millor domini de les càmeres i familiaritzar-nos amb altres aparells.

Aquesta experiència va suposar que ens trobéssim amb una infinitat d’escenaris on vam haver d’adaptar el 
nostre discurs a diferents registres en funció del tipus d’audiència, la situació comunicativa i el gènere discur-
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siu. Tenint en compte que la majoria intercanvis lingüístics eren en anglès, aquest moments pressuposaven 
d’una banda, una millora pel que fa al domini de les llengües estrangeres a la vegada que ens oferien la 
possibilitat de conèixer altres cultures, actituds i opinions que, al seu torn, ens permetien desmuntar clixés 
associats a una determinada nacionalitat, edat i/o gèneres.

Caldria destacar el paper de la competència matemàtica, científica i tecnològica i no tant per les estima-
cions, el pensament divergent i els pressupostos realitzats al llarg d’aquests mesos sinó per la sensibilització 
mediambiental que ens caracteritza. Aquest festival, en certa manera, va néixer per tal de donar resposta a 
les necessitats de la nostra ciutat d’acollida. Tan bon punt vam arribar a Kraków, vam escandalitzar-nos en 
saber que els índex de contaminació eren dels més alts d’Europa. Vam decidir-nos a investigar i interpretar 
críticament aquest problema social que ens afectava i, acte seguit, vam proposar-nos sensibilitzar el nostre 
entorn tot abanderant HEARTH, un festival que estava vertebrat per “HEART, ART & EARTH”.

Ja per acabar m’agradaria reemprendre una frase que havia deixat a mitges: “ Poc em pensava però, que 
arribaríem tan lluny, que cooperant podríem assolir els nostres somnis ambiciosos. I per si fos poc, que 
aquest procés ens dotaria d’eines que ens capacitarien per ser millors professionals, persones i ciutadans.



Fer-se petita per fer-se gran
      
       Per Foix Coral Mallofré

23 anys, de Torrelles de Foix 
Tipus d’estada: Pràctiques a Varaždin (Croàcia)

Carta a tu, que sents dins les ganes de sortir 
a la vida, ganes de conèixer.
Carta a tothom qui la vulgui llegir.

Ja fa força temps que el meu lema vital és: relativitza. És el que em dic a mi mateixa i, generalment, als qui 
m’envolten quan hi ha algun problema que sembla de gran transcendència. 

Relativitza i espera un minut. Només un. 

També sóc força de l’“i per què no?” a gairebé tot el que em proposen i, això, és gràcies a aquest últim any.
Justament el proper 1 de desembre farà un any que acabava la meva estada a Varaždin, Croàcia. Inicial-
ment, hi vaig anar per tres mesos amb Eurodissea, a fer pràctiques com Assistent de Relacions Públiques 
per una incubadora de Startups on col·laborava en la projecció internacional de les petites empreses del 
parc tecnològic. Hi vaig anar amb una amiga que treballaria com en una fundació sense ànim de lucre d’arts 
i producció cinematogràfica, per a infants i adolescents.

La idea de marxar es va materialitzar un dia al tren quan vam decidir viure una temporada fora. Treballar a 
l’estranger, fer currículum, conèixer gent i altres cultures. Viatjar. 

I així va ser. 

Vam viure en una ciutat que semblava de conte de fades, vam tastar tot tipus de menjars i el croat, realment 
complicat, ens va fer passa grans tardes amb la professora particular del Varaždin County. Vaig acabar en-
carregant les pizzes jo sola -molt necessari quan vius en una residència d’estudiants. 

Als dos mesos em van oferir feina a Point Visible, Agència de Màrqueting Digital que formava part del parc 
tecnològic on feia pràctiques. Així, el meu Eurodissea s’acabava i jo em quedaria a viure a Varaždin. Gairebé 
un any. Vaig sentir que no podia fer altra cosa que perseguir aquella oportunitat.

A Point Visible vaig aprendre com mai abans i vaig deixar d’estar en pràctiques. La vida de l’agència m’en-
cantava, els clients eren internacionals i l’ambient laboral només feia que ajudar-me a créixer. 
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Viure sola a l’estranger durant un any m’ha fet practicar aquest “i perquè no” com a resposta constant. M’ha 
fet més propera a la gent que estimo, als de tota la vida, però també més propera al món, a tot el que era 
desconegut i a persones que he trobat a 1.600 quilòmetres de casa i que, ara que he tornat a Barcelona, 
encara són part del meu dia a dia. 

Viure i treballar a l’estranger m’ha fet més petita per fer-me més gran. 

Sortir d’on t’has criat, de casa els pares i dels carrers de tota la vida va més enllà d’anar a la universitat i 
viatjar de tant en tant. Sortir de “les quatre parets” de sempre et fa petita al món, fa petits els problemes, fa 
petits els prejudicis i les idees preconcebudes, fa petit allò que no t’havies qüestionat. 

Viure a l’estranger et fa relativitzar.

Viure a l’estranger et posa una mica en joc -i a lloc- d’una manera tan natural com meravellosa. És l’oportuni-
tat perfecte per treure l’infant que portes dins i deixar que la curiositat et guiï. En un lloc nou, amb gent nova 
i noves costums i tradicions, et pots permetre deixar que tot t’impressioni i començar de zero sense esborrar 
allò que ja sabies.

Em vaig enyorar algun dia i vaig tirar de Skype, vaig viure la barrera de l’idioma malgrat l’anglès la suavitzés 
i vaig comprar vols per anar a casa el 23 d’abril perquè no sé passar Sant Jordi lluny de Barcelona -almenys 
no encara. Però, tot plegat, es compenetrava i m’omplia. Em feia viure doble, em feia viure.

El millor que m’emporto d’aquest any vivint lluny de casa és que, ara, casa meva s’hagi fet més gran.



“Allí donde fueres, 
haz lo que vieres”
      
       Per Eduard Ferrer Flamarich

31 anys, de Barcelona 
Tipus d’estada: Feina i estudis a Austràlia

Un mes de preparació per una escapada de tres mesos. Un mes de preparació sense tenir llit on dormir la 
primera nit. Un mes de preparació que va acabar en una experiència de tres anys. Tres anys que han donat 
per a molt. Molt descobert, indrets increïbles i paisatges meravellosos; molt d’experiències com les llargues 
hores de trajecte al viatge pel país; molt d’aprendre de la barreja de cultures de les grans metròpolis, d’estils 
de vida i de valors; i, en definitiva, molt de mi i els meus límits.

Vaig marxar cap a Melbourne amb l’objectiu de millorar el meu anglès. Tres mesos més tard però, el conti-
nent encara tenia molt per oferir i vaig decidir quedar-m’hi. Personalment, tampoc esperava que el procés 
d’adaptació em consumís bona part del temps i energia: els primers dies de viure 24h en un idioma diferent 
poden ser esgotadors, desconèixer horaris de bancs, comerços i transport públic així com les regles de so-
cialització —no es fan dos petons a les noies, es dóna la mà!

Tot i viure al centre de Melbourne, una quadrícula estil Eixample barcelonès, em sentia com si fos al mig de la 
jungla on no saps si, quan els matolls es mouen, es tracta de la presa que t’has de menjar o et toca córrer per 
no ser tu el menjat. Calia, doncs, prendre com a propis els costums aussies: sopar i anar a dormir ben d’hora, 
disminuir el temps de dinar i adoptar una organització setmanal com ells, pas una mensual que és molt més 
tranquil·la. De fet, si hagués de definir la cultura australiana en una idea, aquesta seria performance: efi-
ciència i productivitat sense perdre ni fer perdre el temps. Per exemple, un dels inconvenients més coneguts 
del continent és la distància: lluny de tot arreu i internament tant extens com Europa. Però, si ho mires bé, 
Melbourne només està a un diumenge tirat al sofà de casa teva sense saber què fer. O el que és el mateix, 
24 hores de vol des de Barcelona. La distància no va ser fàcil a vegades així que l’única manera de sobre-
viure fou canviant de paradigma. “Allí donde fueres, haz lo que vieres” que deia la meva iaia. I va funcionar.

Però aquesta relativització també hi és en d’altres aspectes de la vida aussie. Lluny de quedar-me a casa 
ensopit per ser al país amb més animals perillosos del món, vaig decidir gaudir dels parcs naturals on habit-
en cangurs, aranyes i serps i, també, conèixer les corrents dels seus oceans practicant surf i convivint alhora 
amb taurons, cocodrils i les verinoses meduses que rodegen alguns litorals. Tanmateix, aquesta és un mos-
tra de la integració de la diferència en la que es basa la societat aussie.
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No maten els taurons per poder nedar ni esclafen les aranyes per dormir en pau. Es fomenta el respecte 
i la no discriminació. I això també es troba a la vida quotidiana: els currículums es lliuren sense foto, data 
de naixement, gènere ni nacionalitat, i les aficions dels partits de futbol australià, finals incloses, s’asseuen 
barrejades, no hi ha bàndols a les grades.

Ara ja no sóc a Melbourne. Tampoc a Barcelona. M’he endut aquestes competències a Toulouse on estudio 
durant la setmana i baixo els caps de setmana a Barcelona. És a dir, 12 hores d’autobús nocturn cada set-
mana no són res per venir a treballar i gaudir de la família i els amics després de viure 3 anys a Austràlia. 
L’acceptació de la diferència també es va fer palesa durant el meu viatge de tornada passant per Àsia tot 
considerant els insectes com a part de la cadena alimentària. Impensable per a la dieta mediterrània!



Cartes al futur
      
       Per David Gurrea Salas

31 anys, de Barcelona 
Tipus d’estada: Pràctiques i feina a Alemanya 

Diari personal, Gozo (Malta) 29 de maig del 2068

Avui m´ha arribat una carta per correu tradicional. L´obro ben encuriosit, molt poc a poc. Quina sorpresa, ho 
havia oblidat completament! És una carta que em vaig enviar a mi mateix quan estava treballant a Stuttgart 
fa 50 anys. La carta es titula “Des d´Alemanya” i la comparteixo com de costum amb els néts:

“Hola David, tant de bo estiguis amb salut i humor per llegir-me al teu 81è aniversari. Ara mateix em trobo 
preparant l´examen d´especialista. Fa poc vaig celebrar els 6 anys aquí. Qui ho hauria dit, tot va començar 
a través d´un Interrail que vaig guanyar en un concurs. Recordo els inicis com una espècie de lluna de mel. 
Aquella va ser la primera experiència en el país de les oportunitats, Alemanya. Si sabessis de la gent que 
vaig aplegar en aquell restaurant del meu nou barri! Col·legues, amics i companys de les diferents residèn-
cies d´estudiants i pisos compartits on vaig estar. Gent de diverses circumstàncies que es van avenir molt 
bé entre ells. 

Vaig portar una bandera alemanya com a símbol de la meva nova etapa, així com retoladors de diferents 
colors al sopar. Cadascú havia d´escriure o dibuixar a la bandera una situació que haguéssim compartit en 
comú. Curiosament van repartir-se en l´espai de la bandera no segons les persones, sinó tenint en compte 
diferents aspectes de la meva vida que vam compartir aquests últims anys. Aquesta capacitat de treballar en 
equip, sense prejudicis i cercant un objectiu comú és un reflex dels meus aprenentatges en un món laboral 
inclusiu, sense protagonismes ni lideratges escollits pel cognom. 

El principal motiu de les “dedicatòries” va ser el teatre, una afició que m´ha acompanyat des de la universitat. 
Les sensacions conegudes durant els assajos a Barcelona combinats amb nous sabors a la pausa i tertúlies 
interessantísimes amb els companys del grup de teatre a Stuttgart. També amb moments tensos per fer-se 
entendre, però a la vegada molt útils... 

La novetat va ser fer les obres i les activitats amb una altra perspectiva: l’autoexperiència com a immigrant. 
Les obres a Alemanya s´enriquien amb entrevistes i textos que vam escriure fent recerca segons la nostra 
perspectiva sobre el tema de l´obra... Per exemple, descobrint la meva essència a través de vídeos artístics 
i dinàmiques de grup.
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Tot i això, en algun moment em van poder els horaris canviats per menjar o les normes rígides al treball. 
Potser els imperis més grans són els que cauen amb més força. Em consolava llepant-me la ferida de la 
pèrdua del contacte directe amb amics i familiars. Exiliat entre dos mons, així resumien alguns com són els 
que viuen fora. 

En el meu cas, aquest sopar em va mostrar que aquesta experiència va ser i és una oportunitat única per 
arribar als meus objectius sense excuses. Per a mi representa tenir dos codis de conducta, dues identitats 
que em fa ser més complert com a persona i més compatible pel mercat laboral global.
Tant de bo segueixi sent així. D.”

Espero amb goig altres cartes que em vaig seguir enviant al futur. 

Seguiré aquí quan compleixi els 90, els 100 anys? Quines noves experiències m’esperen? Doncs com diu 
Manel, m´ha costat Déu i ajuda arribar fins aquí... I potser tot això és només un nou principi, com ja uns sis 
anys. 

Tot està per venir. No sé si serà millor o pitjor, però ho sabré portar millor. Perquè les experiències viscudes 
a Stuttgart m´han fet ser més tolerant com a persona.



Pràctiques a Perpinyà
      
       Per Clara Vila

23 anys, de Torà
Tipus d’estada: Pràctiques a Perpinyà (França)

El maig de 2016 vaig anar a realitzar un TLN a Perpinyà. Un TLN és una estada a l’estranger per pràctiques 
laborals. Era la primera vegada que marxava tant temps fora de casa i del país sola, si bé, vaig anar-hi amb 
4 persones més de l’Associació Alba de Tàrrega.

Durant l’estada vam anar a fer les pràctiques cadascú a un lloc diferent; a mi em va tocar en una escola d’ed-
ucació especial, els altres companys van estar fent pràctiques d’administratiu, cuina, neteja... en diversos 
centres de la ciutat. L’idioma feia que al principi costés molt més entendre’m amb els companys de l’escola i 
encara més amb els nens. Però, per tal de facilitar el dia a dia de l’estada, durant les tres primeres setmanes 
vam estar anant a una acadèmia de francès per  tal d’aprendre les coses més bàsiques d’aquesta nova llen-
gua. A més, tots els que hi vam anar érem amics de l’Associació i això va fer que l’adaptació fos més fàcil.

Les tres noies compartíem un pis i els nois estaven en una residència a prop d’on teníem el pis nosaltres.
Tots portàvem el mateix horari més o menys: als matins fèiem pràctiques i a les tardes teníem temps lliure.
A les tardes, teníem una monitora que ens ajudava a fer la compra i el sopar, i també ens va anar ensenyant 
la ciutat. També la teníem els caps de setmana quan fèiem alguna sortida pels voltants de Perpinyà: un dia 
vam anar a  Cotlliure, un altre dia feien un concert de la Gran Pegatina i vam anar-hi, ens ho vam passar 
molt bé.

Quan anàvem a fer pràctiques ens desplaçàvem amb un  bus. Al principi era una  mica complicat perquè no 
ens ho coneixíem gaire, però després ja ho fèiem com si res. Aquesta experiència va ser molt positiva, ja 
que va fer-nos espavilar amb la convivència, ens va  ajudar a relacionar-nos amb altra gent, conèixer un nou 
idioma i espavilar-nos una mica més.

MENCIÓ
ESPECIAL



En la varietat hi ha el gust
      
       Per Vicenç Calduch i Jornet

24 anys, de Matadepera
Tipus d’estada: Estudis a Estocolm (Suècia)

La tria del títol, una expressió molta arrelada de la terra, no és pas fortuïta. 

Ja farà cosa de un any i dos mesos, marxava a estudiar a Bèlgica el primer any del meu màster en Energy 
for Smart Cities on tinc companys de classe d’onze nacionalitats diferents. Actualment, escric la narració des 
del confort de la meva habitació a un complex estudiantil a Estocolm.

Sovint, hom afronta la pregunta: “Què creus que és el més positiu d’haver marxat a l’estranger?”. Després 
d’un any i escaig i diverses reunions familiars la resposta es va perfilant. Depenent de l’interlocutor, el format 
de la resposta varia, però el contingut es ben simple. 

Des del meu punt de vista, tot es resumeix en la manera de mirar a la vida. A casa, a nivell d’unitat familiar, 
normalment hi ha uns valors en el que hom creix i, sense voluntat de jutjar-los, és rar el cas en què es qües-
tionen. L’exposició a altres cultures i maneres de fer acaben posant en perspectiva la motxilla amb que un 
viatge des de casa. Com en qualsevol conte o relat, el viatger acostuma a viure experiències que el porten a 
ajustar el seu full de ruta durant el camí. Aquests valors, o creences més arrelades dins un mateix, acabaran 
determinant gran part de les teves decisions durant la teva vida.

En un context social, on el discurs de la llibertat de tria prima, l’apoderament que et dona poder disposar de 
la tria d’aquests valors i, conseqüentment, el teu destí és valuós, molt valuós.

Val a dir que el canvi de lloc té parts no tan bones en primera instància. Deixar enrere els teus no és feina 
fàcil, però el plaer de tornar i reafirmar el benestar i felicitat d’estar a casa no té preu. Així doncs, viatjar, per 
mi, ha estat la capacitat de poder triar més enllà del meu abstracte social.

Un dels exemples que acostumo a fer servir va relacionat amb el menjar. En un de les primeres activitats del 
màster, recordo que tot el càtering era completament vegà. No baix tardar gaire en arribar a la conclusió que 
soparia després quan arribés a casa. Va ser una decisió ràpida i, en el seu moment, justificada. I aquí rau 
la diferència entre ara i abans, continuo sense ser un gran fan del menjar vegà, però ara he tingut potestat 
sobre la decisió.



Per acabar, la meva xicota és belga i, a dia d’avui, em plantejo seriosament començar la meva trajectòria 
professional allà. Vaticino un futur ple d’adaptació i aprenentatge; això si, independentment d’on acabi arre-
lant, la soca d’aquest arbre es nodrirà d’una profunda convicció que veure món et mostra moltes coses i com 
diu el refrany: “En la varietat hi ha el gust”. 



Diuen que a Bèlgica només hi ha
xocolata i cervesa…
      
       Per Paula Sánchez Richarte

23 anys, de L’Hospitalet de Llobregat
Tipus d’estada: Estudis a Lovaina/Leuven (Bèlgica)

“Què hi vas a fer a Bèlgica?” – em preguntava tothom. 
“Un Erasmus”, era la resposta fàcil. 
“Ja, però perquè Bèlgica?”. 

Sincerament, en un primer moment no en tenia ni idea. 

Simplement, tenia ganes de descobrir, de conèixer i reinventar, d’allunyar-me d’allò conegut. I aquella petita 
ciutat flamenca de Leuven (Lovaina per a nosaltres), o les seves fotografies, ja que en aquell moment gaire-
bé no la sabia ni situar en el mapa, i molt menys l’havia visitat, em van enamorar. 

La millor decisió que vaig poder prendre.

Mirant enrere, em fa gràcia aquella pregunta que em feien. 

Bèlgica? Que hi vaig anar a fer allà? Ara me n’adono. Vaig aprendre a viure. 

Em vaig adonar que  una cosa tan avorrida com anar al supermercat es pot convertir en una oportunitat de 
passar una estona divertida amb amics; que estudiar en un altre idioma no és fàcil però es pot fer; que els 
mercats de Nadal són preciosos; que una festa de pijames sense iogurts amb Nutella no és ni la meitat de 
divertida; que els tatuatges de henna es poden fer cada dues setmanes; que es poden fer guerres de neu 
dins de casa; que la xocolata i la cervesa estan molt bones per separat però que la cervesa de xocolata és, 
si més no, peculiar; que la falta de sol al centre d’Europa no és un mite; que no fem bé la Carbonara; que hi 
ha cafè turc i té anglès, no com a beguda sinó com a forma de pensar; que a la resta del món els encanta 
la truita de patates (o almenys la meva); que un problema que sembla una muntanya sempre es soluciona; 
que viatjar en autobús durant 12 hores per poder veure diferents ciutats és inclús divertit; que el curry que 
per nosaltres és picant, en realitat, no ho és; que es pot sortir de festa a una temperatura sota zero; i tantes 
coses més que em podria passar hores redactant.



Però el més important de tot el que vaig aprendre va ser a dir gràcies, “gracias”, “eskerrik asko” “thank you”, 
“dank u”, “grazie”, “faleminderit”, “ありがとう”, “merci”, “ευχαριστώ”, “tack”, “謝謝”, “dhanyavaad”, “teşekkür 
ederim”, “danke” i “obrigado”. 

Gràcies a ells, a aquestes persones amb qui vaig conviure 24 hores al dia durant 5 mesos i amb les que vaig 
riure, plorar, enfadar-me, dormir, córrer, estudiar, patir i ballar.

Sé que pot ser que la meva redacció sembli una mica caòtica, però per mi això és el que em va aportar 
aquesta experiència. Un caos de sentiments, de coses noves i d’experiència. Però no un caos dolent, sinó 
un caos que em va fer créixer, que em va emocionar i que encara ara, quan ja fa més de 8 mesos que vaig 
tornar, anhelo. Un caos del que he après innumerables coses i que encara avui dia m’afecta.

Per mi no va ser un aprenentatge que pugui explicar, no he après ni això ni allò. Ha sigut més tard, quan 
he tornat, que m’he adonat de com em movia més fàcilment, de com m’era més fàcil prendre decisions, de 
quantes pors havia perdut i de com havia après a enyorar, tant Barcelona com Leuven. 

Ja no he pogut frenar aquesta curiositat, i he seguit aprenent idiomes, acudint a trobades internacionals, en-
senyant la meva ciutat a aquelles persones que venen de fora i escrivint per a tots aquells que comparteixen 
les pors que jo vaig tenir i així, ajudar-los a veure que sempre val la pena.

Només xocolata i cervesa, diuen... No saben el que es perden.

 



Aprenent a aprendre
      
       Per Ayman Makhmalji Khoga

23 anys, de Barcelona
Tipus d’estada: Estudis a Aachen (Alemanya)

Aquisgrà, Alemanya. Aquesta va ser la destinació del ‘Erasmus Studies’ on vaig aprendre a aprendre. 

Què vull dir amb això? Em refereixo a tot. Em refereixo a aterrar en un aeroport amb dues maletes d’equi-
patge que representaven tota la meva vida a Barcelona. Em refereixo a haver d’anar a fer la compra en un 
supermercat i que no sàpiga preguntar pel paper higiènic. Em refereixo a jugar al joc més internacional del 
món com el pedra, paper o tisores per veure a qui li toca rentar els plats després de sopar amb els companys 
de residència. I em refereixo a mil experiències més.

Vull començar citant tot allò que he desenvolupat o que he millorat gràcies al fet de haver realitzat l’estància 
durant 5 mesos fora de casa. 

He après a cuinar, i no es que no en sabia, però realment quan passes temps fora de casa, i sobretot sense 
els pares, aprens a base de estar cansat de dinar i sopar pasta. He après a organitzar-me i fer totes les 
tasques relacionades amb la llar, i aquí em refereixo a la bugada, planxar camises, fer la compra, etc. 

També he après quines són les coses necessàries que hauria d’agafar si estant en un país estranger hi ha 
un incendi a la matinada en la pròpia residència d’estudiants en la que visc. 

També ha après que quan tens un mal de queixal i no està la teva mare a sobre teu cuidant-te, el mal de 
queixal és més intens. Al cap i a la fi, el que més he après és a valorar. 

Es viuen moments bons i dolents estant lluny de casa, però un cop vaig tornar, el record que tinc és d’haver 
passat una de les millors experiències de la meva vida.

Canviant una mica de tema, considero que tenir l’oportunitat de viure a l’estranger ha marcat un abans i un 
després en la meva manera de ser. 

En conèixer a tanta gent de tot arreu del món, era com que cadascú aportava quelcom del seu país. Això ens 
va obligar a practicar l’anglès durant tots els dies per comunicar-nos, fet que agraeixo molt perquè he millorat 
i agafat molta fluïdesa. És a dir, que també he millorat l’anglès, no solament l’alemany.



Vaig poder percebre de manera personal que el xoc cultural va ser menor amb els francesos i italians, i major 
amb els polonesos o txecs. Però el fet de que existeixin diferències culturals o diferents maneres d’entendre 
algun tema, no vol dir que siguin més o menys amics, és més, un dels meus millors amics que he conegut a 
l’Erasmus és d’ EEUU (això em va ajudar a millorar l’anglès molt).

I es que a més de l’experiència i tot el que he après, he retornat a casa amb molts coneguts i amics amb els 
quals segueixo parlant sovint i que tinc claríssim que tornaré a veure aviat.

Per tant i concloent amb la meva experiència, el fet de ‘’anar al món’’ és una de les experiències que he 
viscut i més m’han agradat. És per això que ja estic mirant possibles destinacions per fer el meu màster a 
l’estranger.



Pràctiques d’enginyeria
informàtica a Alemanya
      
       Per Eduard Aymerich Verdaguer

22 anys, d’Amer
Tipus d’estada: Feina i pràctiques a Bad Iburg i Düsseldorf (Alemanya)

La meva experiència va començar el mes de febrer de 2018, quan em vaig posar com a objectiu fer les pràc-
tiques de la carrera a l’estranger. La universitat et dóna l’opció de poder fer-les entre l’estiu de 3r i 4t o durant 
el segon semestre de 4t. Tenia clar que preferia la primera opció així que vaig començar a tirar currículums a 
totes les ofertes de pràctiques en software que trobava per Europa. Al mes d’abril vaig rebre vàries ofertes. 
Vaig analitzar-les i llistar-les per preferència segons país, llengua i tipus de feina. Les pràctiques dins una 
empresa del grup Canon Inc. situada a Alemanya era la primera opció. 

Una entrevista per Skype de quasi una hora va acabar amb una oferta oficial per part de l’empresa. I el 
divendres 15 de juny, després d’acabar l’últim examen, estava direcció a Bad Iburg, un poblet situat a la regió 
alemanya d’Osnabrück, on hi havia l’empresa NT-ware, encarregada del software d’impressores Canon. 

L’experiència de trobar-te amb 20 anys en un poble petit a més de 6 hores de casa teu, vivint per primera 
vegada sol, on la mitjana d’edat no devia ser més baixa de 60 anys i la majoria de gent (per no dir ningú) no 
parla un mínim d’anglès es pot considerar com a mínim interessant. Per sort l’empresa i companys van ser 
extraordinàriament bons amb mi, ajudant-me sempre que ho demanava i ensenyant-me tot el que sabien, 
fos a nivell tècnic o personal. La diversitat cultural era brutal, amb 16 nacionalitats diferents en un equip de 
20 programadors, cosa que em va encantar. A més, la feina era realment molt interessant, i la por dels prim-
ers dies davant el terreny desconegut es va acabar transformant en dos mesos i mig que van passar volant. 
El dia 1 d’agost, després d’avançar una setmana la data del meu últim dia oficial a NT-ware, estava direcció 
Düsseldorf, on vaig guanyar un concurs de programació de l’empresa Trivago i, a canvi, m’oferien dues set-
manes de pràctiques dins d’un projecte intern de l’empresa per treballar-hi. 

Vaig acabar gaudint com un nen amb la feina que vaig desenvolupar a dins i la gent que vaig conèixer. El 
dilluns 17 de setembre tornava a Girona per començar l’últim any de la carrera amb més ganes que mai.



Dues experiències a Alemanya que em van permetre veure l’entorn d’una empresa petita, amb poc més de 
100 treballadors, comparada amb una altra que tenia més de 1.600 treballadors a l’oficina central on vaig tre-
ballar. També l’oportunitat de poder viure en un poble petit i després en una gran ciutat fora del meu país em 
va encantar. Dos estils de vida que em van enriquir de diferent forma tant en l’aspecte tècnic com personal, i 
on al final els 15 crèdits de la universitat per fer aquestes pràctiques van acabar sent el de menys. A més, les 
dues pràctiques van acabar amb les dues parts molt contentes que es va transformar amb la possibilitat de 
parlar més endavant per tornar-hi el següent any, potser de forma indefinida ja a l’acabar la carrera. Sense 
cap mena de dubte va valdre molt la pena.



Finestra a un nou món
      
       Per Adrià Sánchez Campo

27 anys, de Barcelona
Tipus d’estada: Pràctiques a Dijon/Besançon (França)

Quan obria la finestra de la meva habitació, veia això. Vivia a un espai petitíssim, sí, però veia això.
Seguint l’experiència de dos amics, vaig aplicar per fer pràctiques amb Eurodissea, que és un programa d’in-
tercanvi de l’Assemblea de les Regions d’Europa. Estava cansat de la vida que portava a Barcelona –massa 
còmode i rutinària- i volia sortir de la meva zona de confort. 

Aquest programa va portar-me a Dijon, una ciutat que ni tan sols em sonava per la seva mostassa. Va ser tot 
un descobriment. Vaig passar de desplaçar-me en transport públic a desplaçar-me caminant, de quedar amb 
molta gent a quedar amb un únic amic (al qual estaré lligat, probablement, tota la vida), de parlar en català 
o espanyol a parlar en francès... Tot eren canvis, tot eren reptes.

Treballava de dilluns a divendres en una productora que es dedicava a fer documentals de petit format: doc-
umentals fet amb estima per a visibilitzar realitats de col·lectius que pateixen una manca de comprensió. Va 
ser ben maco, de vegades ben dur, però maco.

És clar que trobava a faltar als meus, és clar que trobava a faltar el menjar que cuina la meva àvia (i el 
fuet!) i és clar que trobava a faltar expressar-me en la meva llengua per a poder dir amb exactitud allò que 
em passava pel cap, però no canvio aquella experiència per res. El fet d’arribar a casa a la tarda, després 
d’haver superat obstacles que fa anys m’haurien resultat impossibles i trobar-me amb aquesta meravellosa 
vista, no té preu.



Dublín és…      

       Per Tània Balagueró Bros

25 anys, de Sort
Tipus d’estada: Feina a Dublín (Irlanda)

Dublín és una cosa molt bona. Dublín és un cau per a nòmades que, amb les maletes buides, arriben per 
quedar-s’hi. O potser no, però, si més no, sempre amb una il·lusió compartida: omplir l’equipatge a partir 
d’anècdotes. I és aquesta il·lusió la que ha impregnat els meus dies des de fa gairebé un any, quan vaig 
arribar a la capital irlandesa.
 
Amb els peus a terra ferma i la mirada al vent, no és cap fal·làcia comprovar que Dublín és un cel pastós, 
gris i humit, i també un plugim farragós i perenne. 

Lluny del minimalisme de la vida al Pallars, la terra d’on orgullosament m’agrada dir que sóc, Dublín és 
aprendre a observar en silenci, mentre esperes que et preguntin alguna cosa. 

Dublín és no conèixer a ningú, i a la vegada, sentir-se reflectit amb tothom. Dublín és esperar un estiu que 
mai arriba, mentre l’hivern cada dia és més fred. Dublín és un somni d’una nit d’estiu entre vidres glaçats, 
abrics gruixuts i cerveses d’alta graduació. Dublín és gresca i xerinola i nits que acaben de dia. Dublín és una 
gran oportunitat que neix d’un esforç insaciable, o a l’inrevés, ja no ho recordo. Dublín és maletí i corbata, 
però sempre havent passat abans per un drap i un davantal.
 
Dublín són tantes coses... Però el que sobretot és Dublín és persones. 

Persones amb les maletes buides, persones amb les maletes plenes, persones d’aquí i d’allà, persones que 
no les espanta mullar-se sota els núvols, persones amb un rostre que no ens és familiar però que ens desit-
gen un bon dia, persones joves amb besnéts, persones com la Mònica. Ospa, encara no us he parlat d’ella! 

La Mònica té entre cinquanta i un centenar d’anys (potser uns vuitanta o noranta, jo que sé, mai m’ho ha 
volgut dir). 

Entre tantes i tantes persones que em topo a la cafeteria, la Mònica és una d’elles. No és una clienta  qual-
sevol, té les seves manies i impertinències, però, en el fons, és un tros de pa (i puntual com un rellotge). 

La Mònica sap del què parla, bé, en realitat, no parla gaire. Les converses amb la Mònica són mots sense 
paraules, però així és com ens entenem.



Tant ella com jo seguim omplint les maletes que un dia van arribar buides enmig de la intempèrie. 

Tot i l’abisme generacional, les dues estem d’acord en què Dublín és un cop de realitat: hem descobert la 
irregularitat dels esquemes més sòlids, i de retruc, n’hem construït de nous, de crítics, de forts.

Dublín ha crescut amb mi, i amb la Mònica, i amb tants i tants altres, i viceversa. I sempre així serà.   



“Estudia, estudia que arribaràs 
lluny” o la història de com vaig 
arribar a més de 2.000km de casa
 
           Per Alba Vilarrubla Garcia

29 anys, de Barcelona
Tipus d’estada: Feina i voluntariat a Varna (Bulgària), Hamburg (Alemanya) i Cracòvia 
(Polònia)

La meva experiència a l’estranger és més aviat una trilogia, com si es tractés d’una gran obra de la literatura:

Capítol I: Varna, l’experiència que ho canviaria TOT 

Acabada de graduar i amb poques expectatives laborals vaig començar a investigar els diferents programes 
de mobilitat internacional. Al cap d’uns mesos em trobava en un avió cap a Varna (Bulgària) pel meu SVE, 
l’aventura de la meva vida. Va ser el meu any més intens. Allà cada dia eren 24 hores per esprémer al màx-
im, una experiència única en la qual vaig aprendre que les fronteres desapareixen quan estàs envoltada de 
persones cadascuna d’una punta del món, i només importa allò que ens uneix. Durant aquell any vaig recór-
rer més de 26.000 km i vaig visitar 8 països, cadascun amb una història i cultura particulars, però el què te-
nien en comú era la calidesa de la gent. El que m’enduc d’aquella experiència és el sentiment de família que 
es va crear entre el grup de voluntaris/es. Però tot té la seva data de caducitat, i la gent anava acabant els 
seus projectes i anaven tornant a casa, allà vaig aprendre a dir adéu. Els primers comiats van ser els pitjors, 
no estava preparada per dir adéu a aquella gent que després d’aquells intensos mesos s’havien convertit 
en un part vital de l’experiència, i en cada comiat era com si m’arranquessin una part de mi, sense saber si 
algun dia ens tornaríem a retrobar. Però amb molta gent si ens hem retrobat i han estat moments increïbles.

Capítol II: Hamburg, crònica d’un fracàs anunciat 

En tornar de Bulgària, vaig patir una mena de depressió post-SVE i em vaig passar els següents 3 mesos 
buscant la forma de tornar a marxar. No sé en quin moment em va semblar una bona idea anar a Alemanya 
a fer d’au-pair, si no m’apassionen les criatures, però en aquell moment de desesperació qualsevol destí 
semblava una bona opció per marxar lluny. 



De seguida vaig fer amistat amb altres companyes també au-pairs, però la feina realment no era el meu fort i 
al cap de dos mesos vaig acabar plegant. Allà es va obrir un període de gran inestabilitat, en què vaig anar de 
casa en casa i sobrevivint com vaig poder. Allà vaig aprendre a no llençar mai la tovallola i a seguir endavant 
encara que no sabes ben bé en quina direcció. Al final amb els estalvis que em quedaven vaig visitar Polònia, 
que realment, era el que havia volgut des d’un bon principi, l’únic que no havia trobat la manera.

Capítol III: Cracòvia, líving la vida loca 

Cracòvia em va agradar tant que m’hi vaig acabar traslladant, on vaig estar treballant com a guia turística 
durant 1 any i mig. Va ser una versió menys precària i més esbojarrada, si cap, del SVE, i en gran part 
gràcies a un dels meus companys de feina, gran historiador i amant de la cervesa a parts iguals, que també 
treballava en un hostal que era com una festa continua. Però després d’aquell primer estiu de bogeria, va 
arribar l’hivern i creieu-me quan us dic que si aprecieu la vostra integritat física, no trepitgeu Polònia entre 
Octubre-Abril, a no ser que sigueu uns masoquistes amants de les temperatures gèlides de fins a -25 °C, 
que li fan a una replantejar-se que se li ha perdut en aquell congelat racó. Allà vaig aprendre el que significa 
realment la distància, i allò a què hem de renunciar quan prenem una decisió. Jo vaig decidir anar a veure 
món però també em vaig convertir en la filla/germana/amiga Skype, que no hi era mai, més enllà que des de 
l’altra banda d’una pantalla. Fins que en vaig tenir prou de tant fred i distància. 



24 anys, de Barcelona
Tipus d’estada: Estudis, feina i pràctiques a Lisboa (Portugal)

MIRA EL VÍDEO A: https://youtu.be/_BrFVvrcdsE     

Emigrar per créixer
      
       Per Albert Tarragó Durán

https://youtu.be/_BrFVvrcdsE




21 anys, de Barcelona
Tipus d’estada: Estudis a Estats Units d’Amèrica

L’experiència americana
      
       Per Cèlia Ventura i Gabarró
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MIRA EL VÍDEO A: https://youtu.be/4gsl4CBoXSw      

https://youtu.be/4gsl4CBoXSw


La otra yo / Kitas mano
       Per Lorena González Gamero 

28 anys, de Badalona
Tipus d’estada: Voluntariat a Vilna (Lituània) 

Acabo de soplar las velas de mi 25 cumpleaños. Bajo mi brazo, un título universitario y un empleo bien re-
munerado. Ideal, ¿no? Bajo esta descripción perfecta de lo que era mi situación actual, brotó una pregunta: 
¿qué hay aparte de todo esto? Estudiar y trabajar habían sido las pautas que dirigieron mi vida hasta aquel 
entonces y, por fin, al lograrlo todo, pude permitirme el lujo de pararme a pensar. 

Tal magnífica fue la respuesta a esa pregunta de ¿qué hay más allá? que tras varias asesorías de movilidad 
internacional, tras muchas aplicaciones rechazadas y cartas de motivación enviadas, dejé una Barcelona 
soleada que se me había quedado pequeña por una experiencia de Servicio de Voluntariado Europeo en la 
fría Lituania. 

Hice mis maletas, dejé mi trabajo y me fui. Cargada de ropa de invierno y con algún que otro recuerdo de la 
vida que dejaba atrás para las noches de morriña, realicé el mayor salto al vacío que había realizado hasta 
la fecha: no conocía la ciudad, ni mis futuras compañeras de piso, ni de trabajo… lo único que sabía era la 
información básica del proyecto donde participaría y que durante ese proyecto habría dos organizaciones 
que me acompañarían. Nada más.

Tras tres semanas de explicaciones, despedidas, lloros, excitación y nervios, me encontré sola en el aero-
puerto dirección a Vilna. A partir de ahí, todo lo recuerdo como borroso. 

Sí recuerdo el miedo que sentí al verme sola, tras cruzar la puerta de seguridad. Ya no había marcha atrás. 
Sentirme marciana en el avión, con todos tan rubios y pálidos… Y recuerdo bajar del avión y que lloviera 
mucho. Debí aprovechar más los últimos días de calor y sol.

A las horas, me vi en la que consideraría, en un futuro, mi nuevo hogar. Conocí a mis compañeras de piso: 
una chica francesa, una chica italiana y una chica georgiana. Parecía un chiste.

Después, justo el primer día de mi vida allí, conocí a otro voluntario que me abrió las puertas a lo que iba a 
ser mi familia española durante la experiencia. Aún le estoy agradecida. 

Al segundo día conocí mi lugar de trabajo, mis compañeros, mi tutora, mi mentora y mis queridos adoles-
centes.
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Mi proyecto en Vilna fue en un centro social para jóvenes de 12 a 18 años donde ellos podían acudir por las 
tardes a realizar los deberes, a comer/merendar algo decente y a jugar con los recursos y actividades que 
teníamos preparados para ellos. También, creábamos espacios de comunicación para ayudarles a lidiar con 
asuntos problemáticos de su día a día (problemas familiares, de amistad, de la escuela…). Para mí, sobret-
odo, era un espacio que los sacaba de la calle, del frio y de entornos desfavorables.

No fue fácil. No fue un proceso de adaptación laboral rápido. Fue duro adaptarse a un método de trabajo, 
de ver la vida y interpretarla totalmente diferente. Fue una de las tareas más complicadas que he tenido que 
afrontar en la vida pero que, a día de hoy, aún echo de menos. 

Sigo pensando en ellos como mis adolescentes y no hay cambio de perfil en Facebook suyo que se escape 
de mis me gustas. Intento, aun a día de hoy y pasado ya un año de mi regreso, seguirles la pista y seguir 
siendo un ejemplo positivo para ellos, intentando que vean más allá del pequeño mundo en el que han cre-
cido y pierdan el miedo a lo desconocido. 

Mi proyecto de voluntariado fue positivo en todos los aspectos a pesar del terrible frío y la falta de sol. Gra-
cias a mis compañeras de piso y a la red de voluntarios que nos juntamos allí, tuve una segunda familia 
que me ayudó a soportar estar lejos de la primera. Creamos entre todos un hogar en un lugar tan ajeno al 
nuestro y conseguimos sobrevivir y disfrutar de él hasta el punto que no hay día que no se echen en falta 
los momentos allí vividos.

En resumen, tras un año de retos y aventuras, volví a España siendo una versión renovada de mí misma. 
Con más experiencia laboral, personal y vital que con la que me fui y con otra perspectiva de lo que era la 
vida y de cómo quería vivirla a partir de ahí. Y, lo más importante, con amigos por todo el mundo.

¿Cómo quiero aplicar esta nueva versión de mi misma en mi vida de vuelta a la gran ciudad? Mi idea es 
aportar todas las herramientas laborales y de supervivencia que aprendí durante ese año viviendo fuera, 
todo el aprendizaje que me llevo de cada persona con la que conviví y trabajé y llevarlo conmigo siempre. 
Soy consciente de que esta versión renovada de mi misma a veces se verá consumida por la costumbre y 
la nostalgia de mi yo anterior pero espero, cuando eso pase, recordarme a mí misma que he visto mundo 
más allá de ese camino recto que había seguido y que, ahora, delante de mí, me espera un camino lleno de 
oportunidades y de desvíos por descubrir.



La màscara
       Per Anna Lleopart i Tió

25 anys, de Tona
Tipus d’estada: Pràctiques a Oradea (Romania)

Molts dels dies viscuts es podrien llançar a les deixalles i tot romandria igual. Aquesta sensació, de rutina 
que ofega tots els sentits (tant sensibles com vitals), em va servir d’impuls per prendre un vol cap a Romania. 
Hi he viscut durant nou mesos..., treballant en un projecte ecologista dedicat a salvar un viver del municipi 
que estava a punt de ser destruït per les polítiques de les constructores. Lluitant perquè els arbres seguissin 
vivint un cop trasplantats, perquè les persones (i, sobretot, els nens i nenes) se’ls estimessin.
 
Més enllà d’aquesta ocupació (que es va convertir en passió i entrega), entre els blocs de les afores de la 
ciutat, la meva vida anava assaborint el caràcter i la cultura romanesa, amb la intensitat del carpe diem. De 
fet, aquesta experiència m’ha fet canviar la manera d’entendre un dels conceptes que, prèviament, estruc-
turava el meu món: casa. 

Casa, el que havia estat l’espai conegut, el més semblant a mi, es va transformar en quelcom que també 
fluïa. Casa va passar a ser el pis on gairebé cada dia acollíem algun nou viatger o viatgera –persones pin-
tades de rebel·lió i avidesa d’aventura; i de ganes de parlar, i compartir... i d’adéus, i benvingudes. També, 
casa, era la tenda d’acampada, el foc de camp, les cançons, i la guitarra i els pisos dels altres quan, amb un 
cartró entre mans, començava a fer autoestop (sola o acompanyada) per travessar fronteres. 

Tenia amics i amigues a tot arreu, només em calia moure’m una mica per arribar-los a conèixer. Sí, aquesta 
energia és un altre dels impactes que m’emporto; i és una energia amb tantes ganes de viure, que desfà 
amb ràbia i amor els prejudicis. Ja que, malauradament, “gitanos” va ser una de les primeres paraules que 
em van repetir més vegades -amb aire d’advertència– quan vaig començar a dir que me n’aniria a viure a 
Romania. I m’ho etzibaven a l’estil de les xarxes socials, seguint al joc del desencadenar reaccions viscerals 
per... Fins hi tot, “gitanos” va ser una de les primeres paraules que van remarcar alguns romanesos per tal 
de diferenciar-se d’ells. Per tal de crear un nosaltres fora d’un estigma que s’encarregaven de reforçar. 

I al cap de vall, els gitanos i gitanes, víctimes del classisme i racisme, em van ajudar a trobar els carrers 
quan em perdia. I aquest gest és sols un detall, molt senzill, per expressar el cruel absurd de les mirades 
homogeneïtzadores que menyspreen tota diferència. 

En podria explicar molts més, d’aquests detalls que s’esmunyen per anar més enllà del que la majoria els vol 
fer ser. Però em quedaré amb l’anècdota d’un nen d’uns dos anys que es va espantar en veure per primera 
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vegada la seva cara en un mirall (amagada rere una màscara). Quantes vegades, els adults, no ens hem es-
pantat dels nostres pensaments? En sentir-nos parlar, en ser conscients de què pensem..., ens desdoblem, 
i ens contemplem i... 

Hi ha experiències que es graven amb foc. He estat nou mesos en un país que m’ha acollit amb els braços 
oberts; i aquesta generositat i aquest no callar davant de cap injustícia no ho desaprendré mai. I, potser, em 
caldrà posar miralls a davant de la gent, perquè s’espantin del que pensen, i dir-los-hi que la por pot ser un 
primer pas per arribar al canvi. Si el nen s’hagués tret la careta s’hagués vist, simplement, a ell. I si fem al 
mateix, i ens traiem els prejudicis? No ens veuríem també, simplement, a nosaltres?



24 anys, de Sabadell
Tipus d’estada: Estudis a Leeds (Regne Unit)

MIRA EL VÍDEO A: https://youtu.be/JoaXGjNhcEk 

Leeds be friends
      
       Per Maria Valdivieso Galdeano

https://youtu.be/JoaXGjNhcEk


31 anys, de Barcelona
Tipus d’estada: Erasmus a Bochum (Alemanya)

MIRA EL VÍDEO A: https://youtu.be/di6qvfYxGR4  

Surt per entrar a la teva vida
      
       Per Mario Muñoz Mesas

https://youtu.be/di6qvfYxGR4


24 anys, de Gavà
Tipus d’estada: Estudis a Newcastle (Regne Unit)

MIRA EL VÍDEO A: https://youtu.be/fyyCbWSA5EU

L’intercanvi dels somnis
      
       Per Andrea Flores Quintero

https://youtu.be/fyyCbWSA5EU


20 kg
       Per Irati Azkue Zaldua 

21 anys, de Barcelona
Tipus d’estada: Estudis a Finlàndia

Miedo, nervios, motivación, alegría. Impaciencia. Sentimientos varios mezclados dentro de los límites de mi 
cuerpo, de mi cabeza y de todo aquel que me rodea. Los objetos que llevo conmigo lo sienten, mi maleta los 
lleva dentro, dentro de los 20kg permitidos por la aerolínea. Es un momento de comienzo y final, un punto 
de inflexión que siempre es para mejor, pase lo que pase, siempre para aprender, mejorar y crecer. Esa es 
la teoría, pero en realidad, también la práctica. 

El avión despega y vuela como cualquier pájaro que emigra hacia un nuevo lugar que lo acoja, hacia un des-
tino nuevo donde vivir durante un tiempo, donde vivir o sobrevivir, donde perdurar, donde aprender, soñar, 
conocer y disfrutar. Un pájaro que transporta pájaros varios sin alas, pero con ganas de emigrar, de volar.
 
El primer paso sobre un nuevo país siempre es raro, diferente, diferente aun dentro de sus similitudes con mi 
lugar de origen, con mis espacios conocidos y habitados, aquellos de mi día a día, que me ven pasar, parar 
y observar, que me ven reír y llorar y que cambian cada día, cada estación, cada año, tiñéndose de colores 
nuevos, de pintura, de hojas, de agua, de nieve... 

Un nuevo paso hacia un nuevo destino dentro del mismo destino, hacia un nuevo hogar, un nuevo grupo de 
gente, una nueva universidad, una nueva forma de vida y una nueva forma de disfrutar de las cosas que la 
vida me da, nos da. 

Aun siendo un país diferente, con su correspondiente idioma completamente diferente, su gente, amable 
desde el primer instante, me ayuda en mi camino en esta fase de integración, de adaptación al ambiente. 
Es precioso ver, como ajena a la gente, la vida de mi nueva ciudad, sus ritmos, sus negocios, sus hábitos y 
sus colores. 

Aunque el principio siempre sea difícil, por tener que conocer y adaptarme a una nueva gente, a sus formas 
de ser, idiomas y costumbres, siempre es desconcertante igual que emocionante. La riqueza cultural que un 
nuevo lugar da, los conocimientos que aporta y que le aporto yo, el intercambio de experiencias, las nuevas 
experiencias en común, y la mezcla de todos los momentos de esta etapa, crean una gran mochila de emo-
ciones que nunca deberás facturar, ya que siempre las llevarás en esa memoria llamada mente. 

Tristeza, alegría, esperanza, emoción. Impaciencia. Sentimientos varios mezclados dentro de los límites de 



mi cuerpo, de mi cabeza y de todo aquel que me rodea. Los objetos que llevo conmigo lo sienten, mi maleta 
los lleva dentro, dentro de los 20kg permitidos por la aerolínea, que ya no son veinte, sino infinito, un límite 
ilimitado que crecerá con los años, en mi bagaje. Es un momento de final y comienzo, un punto de inflexión 
que siempre es para mejor, pase lo que pase, siempre sirve para aprender, recordar y crecer. 

Y así es como Finlandia siempre quedará guardada en la maleta llamada corazón, igual que su gente, su sol 
de verano, su oscuridad de invierno, su olor, sus costumbres, sus colores.



Ukelele rodamóns
       Per Arnau Orengo Guardiola  

25 anys, de Sant Joan Despí 
Tipus d’estada: Estudis i pràctiques (Budapest, Ponta Delgada i Colònia)

Vaig decidir fer Erasmus després del meu primer camp de treball a Finlàndia, breu però intens.

L’any següent estudiaria durant 4 mesos a Budapest, i això despertaria encara més el meu interès en tot allò 
relacionat amb la interculturalitat, els idiomes, viatjar...

A l’acabar els meus estudis tenia clar que no em volia quedar a Barcelona, i per sort vaig trobar unes pràc-
tiques en una productora audiovisual durant 6 mesos a les illes Açores, Portugal, dels millors llocs on he 
estat fins ara. Al tornar em trobava en una situació similar, l’experiència només havia fet que volgués veure 
més món, i un mes després ja estava acceptat a unes altres pràctiques a la ciutat de Colònia, a Alemanya 
durant 3 mesos. 

Actualment estic treballant en una productora audiovisual a Barcelona, fent la feina que m’agrada i en un 
bon ambient de treball.

He de reconèixer que m’ha costat temps i esforç trobar aquesta feina, però cada cop que marxava fora, no 
ho feia simplement per a engrossir currículum, sinó per a tot el que et proporciona l’experiència.

Alguns dels meus millors amics els he conegut a aquests indrets, he millorat el meu nivell d’anglès i he après 
dos nous idiomes (portuguès i alemany), he descobert llocs increïbles que no hagués conegut sense els 
consells de la gent local, he après a ser més sociable i he conegut gent d’arreu del món amb punts de vista 
totalment diferents al meu, i he vist altres maneres de treballar i de viure d’altres països, amb solucions que 
podríem aplicar per a poder viure una vida millor tots plegats.

Aquest estiu he estat fent un viatge diferent als que havia fet fins ara. Començant amb un intercanvi juvenil 
a Bèlgica amb gent de 5 països, vaig decidir anar fins a Colònia per a estar uns dies amb els meus amics 
de l’any passat, no sense abans visitar amics a Bèlgica, amb alguns dels quals vaig estar vivint un temps a 
les Açores. Després d’això vaig anar improvisant una mica el recorregut visitant llocs dels quals havia sentit 
parlar passant per ciutats com Berlín, Praga i Milà visitant amics que feia temps que no veia. 

El viatge va durar 2 mesos i sempre em movia en autoestop i amb el meu ukelele, i he de reconèixer que no 
ho hagués pogut fer sense els amics que anava visitant a cada ciutat. 



Gràcies al meu alemany bàsic, vaig poder tenir converses amb gent local i descobrir la seva amabilitat i 
generositat, i n’estic segur que no ho hauria pogut fer simplement amb l’anglès. 

Ara ve una temporada més estable aquí a Barcelona, però el món és molt gran, sóc molt jove i hi ha milers 
d’oportunitats, activitats i voluntariats arreu del món per a viure més i millors experiències.



Refugis a una gran ciutat
       Per Hèctor Ramos Vilanova  

22 anys, de Sant Feliu de Llobregat 
Tipus d’estada: Feina a Varsòvia (Polònia)

Quan vaig posar un peu a Varsòvia era conscient que assumia molts riscos, però mai vaig arribar a pensar 
que la ciutat hem menjaria com ho va fer. Les primeres setmanes allà vaig estar sol, sense amics, sense 
saber ben bé què fer. 

El primer lloc on vaig anar va ser el Palau de la Cultura, un prominent edifici que es va acabar convertint 
en el meu refugi, on setmana rere setmana pujava a l’últim pis i veia una vista panoràmica de la ciutat que 
m’estava devorant de mica en mica. 

Molts dies caminava per carrers de noms impronunciables sense saber ben bé cap a on hem dirigia, aprofit-
ava per pensar, reflexionar, i treure del meu cap la possibilitat de tornar a Barcelona. 

Amb el pas dels dies, vaig començar a parlar amb un dels nois que treballava a la cafeteria de l’últim pis, Kar-
ol. A poc a poc vam anar fent-nos amics i gràcies a ell vaig començar a descobrir altres parts meravelloses 
de la ciutat, i a veure-la menys amenaçadora. Gràcies a ell no només vaig descobrir la increïble església de 
la Santa Creu o el deliciós restaurant Krowarzywa, sinó que vaig començar a fer classes de castellà a molts 
amics seus, que van acabar sent amics meus també. 

Els dies més divertits van ser quan m’ensenyaven a cuinar plats tan típics de Polònia com els tradicionals 
Pierogis, o a pronunciar algunes paraules del seu complicat vocabulari. A canvi, jo també els hi vaig mostrar 
com es feien els calçots i, fins i tot, algunes paraules en català!

Vaig veure com, tot i els estereotips que ens donen, els polonesos eren persones molt obertes, afables i 
disposats a ajudar-te en qualsevol moment. Tot depèn de la teva actitud. 

Varsòvia, tot i que en més temps del que m’hagués agradat, es va convertir en la meva llar, la meva actitud 
va canviar, i vaig aprendre a gaudir al màxim aquesta ciutat i a adaptar-me a una cultura tan diferent de la 
nostra, però tan rica. Però tot i això, m’agradava tornar setmana rere setmana al Palau de la Cultura, allà 
seguia estant el meu refugi, on em sentia bé, on em sentia poderós veient la ciutat tan petita des d’allà dalt. 
Quan faltaven pocs dies per deixar la ciutat i tornar a casa, vaig pujar per últim cop al pis més alt d’aquest 
edifici i vaig sentir unes ganes irrefrenables de plorar, Varsòvia ja no era amenaçant per mi, sinó un lloc on 
vaig aprendre a ser feliç tot i els problemes. 



Una vegada a casa, sense haver desfet l’equipatge, vaig sentir una buidor dins meu, però no era pas una 
sensació negativa, era la sensació d’haver deixat part de mi, a Varsòvia. Tot i l’impuls de voler agafar un vol 
i tornar a Barcelona les primeres setmanes, no ho vaig fer, vaig voler testar-me, veure fins on podia arribar. 

Els mesos a Polònia van ser una experiència impagable per mi, especialment en el nivell personal. No sem-
pre les coses surten com voldríem, i no sempre tot ha de ser meravellós i espectacular. Fins i tot les primeres 
setmanes on estava sol, vaig extreure coses d’on poder aprendre; ser fort, insistir, no llençar mai la tovallola 
i mantenir la il·lusió fins i tot quan sembla que ja no queda res més per perdre.



Ciutadans del món
       Per Maria Orriols Domingo

21 anys, de Matadepera 
Tipus d’estada: Estudis a Amsterdam (Països Baixos)

Feia mesos que, per circumstàncies personals, havia perdut el Nord i les ganes d’aixecar-me cada dia quan 
vaig decidir estudiar a l’estranger durant uns mesos. Mai abans havia sospesat aquesta opció, però sentia 
que el fet de marxar lluny de casa em permetria trobar-me de nou. 

Va ser l’agost passat quan, malgrat els dubtes, vaig dir adéu a Barcelona tot deixant enrere les pors, per 
instal·lar-me a la que seria la meva nova ciutat durant mig any, Amsterdam. A l’avió, la meva panxa era un 
embolic de sensacions: els nervis de la incertesa pel que em deparava el futur combatien amb la inquietud i 
l’interès per descobrir un nou lloc. 

Tan aviat com vaig ser a Amsterdam, vaig sentir-me com a casa. Una ciutat de conte, formada per anells 
de cases abraçades a l’aigua i per carrers estrets on perdre’s-hi durant hores. Ara, al Novembre, la tardor 
comença a perdre protagonisme, convidant a caure les fulles daurades dels arbres per deixar pas a dies 
hivernals. 

Malgrat les dificultats que s’intercalen al meu pas, cada dia a Amsterdam significa una nova oportunitat, nous 
reptes per assolir. I, de fet, és exactament el que buscava: sortir de la meva zona de confort, d’una rutina re-
petitiva i insípida, per enfrontar-me a situacions que em posessin a prova, sense l’ajuda dels pares o d’amics. 
A mesura que els dies transcorren, aprenc a relativitzar problemes que les primeres setmanes semblaven 
una muntanya impossible de superar, així com adquirir una certa flexibilitat per encarar imprevistos. 

En tots els sentits, l’aprenentatge és exponencial, tant a nivell acadèmic com a nivell personal. Per això, em 
considero privilegiada de poder estudiar en aquesta ciutat centreeuropea tan internacional i avançada, de la 
que es poden aprendre moltes coses. 

Assistir a les classes d’una nova universitat, obviant el fet que la llengua vehicular és l’anglès, permet adoptar 
nous coneixements i perspectives que, de ben segur, a nivell professional obriran moltes portes. Però, el que 
és impressionant és el salt a nivell personal. Un creixement que és el reflex de moltes situacions, de nova 
gent, d’una nova cultura, d’un nou clima. 

Recordo el primer dia amb bicicleta pel centre com, poruga, buscava escapolir-me per carrers menys transi-
tats. Però dia a dia, he substituït la timidesa i la vergonya per la valentia i el trepitjar fort. 



I el temps corre, i corre molt de pressa, vola. Sense adonar-nos, ja estem trucant a les portes del Nadal, un 
altre any. Però aquesta vegada, els petons i les abraçades seran més impacients; així com ho estaré jo per 
explicar les meves vivències. 

Però l’aventura no s’acaba, segueix fins febrer. I, de fet, al febrer tan sols es tancarà un capítol. Un capítol 
que, de ben segur, marcarà una primera i una segona part al relat de la meva vida. Llavors, començarà una 
nova etapa guiada per l’empenta i l’ambició per continuar creixent i formant-me com a persona, per buscar 
noves històries i anècdotes fora de casa que, per cert, és únicament on les podem trobar. 

En definitiva, esforçar-me per viure al màxim. Marxar a l’estranger ha significat una oportunitat única, un tren 
que no podia deixar escapar i que m’ha ressorgit les ganes de somiar i d’il·lusionar-me.



El viatge cap al creixement 
personal, social i professional
      
       Per Montserrat Rocaginé Torras

26 anys, d’Igualada
Tipus d’estada: Pràctiques a Brescia (Itàlia)

El gener del 2016 estava sense feina i amb els estudis acabats. Feia més de 6 mesos que cercava feina 
sense èxit fins que un dia vaig assabentar-me a través del web barcelonesjove.net sobre un programa de 
mobilitat internacional anomenat TLN Mobilitat que et permetia fer pràctiques a l’estranger durant 3 mesos. 
Vaig apuntar-me i a l’abril començava el meu viatge a Itàlia. 

Aquells 3 mesos a l’estranger han sigut, sens dubte, la millor inversió de la meva vida. Per què, et pregun-
taràs. Doncs perquè va ser un trampolí molt gran cap al creixement com a persona, com a ésser social i 
com a professional. Tal va ser l’impacte que ha suposat un abans i un després en la meva vida i, t’explicaré 
el perquè. 

En l’aspecte personal, ara no em costa gens sortir de la meva zona de confort, ja no tinc aquelles pors, 
inseguretats, nervis... de la primera vegada. A més a més, quan surts de la teva zona de confort aquesta 
s’eixampla i, per tant, el teu radi de seguretat es fa més gran. Gràcies al fet d’haver-me posat a prova en 
un terreny desconegut i nou com és un país diferent, una nova manera de fer i de treballar, ara afronto les 
dificultats del dia a dia amb més confiança i fermesa perquè sé del que sóc capaç de fer. Per conseqüent, 
vaig molt més relaxada per la vida i puc gaudir del moment. 

En l’esfera social, ja no sóc aquella persona introvertida que si no li diuen res, no parla o que parla molt poc 
amb els demés. He deixat enrere la desconfiança i m’he obert a conèixer noves persones i a no tancar-me 
amb els amics de sempre. 

També m’ha enriquit molt el fet d’haver conviscut durant 3 mesos amb gent molt diversa provinent de moltes 
parts del món, ja que m’ha obert la ment i m’ha fet abraçar el diferent a mi, entès com una oportunitat d’ap-
renentatge de l’altre. 

En el camp professional, vaig fer realitat el somni de treballar en un centre esportiu. Una oportunitat úni-
ca que, de ben segur, no hagués tingut aquí en aquell moment de la meva vida. La vaig aprofitar molt bé 
perquè em vaig convertir en l’ombra del coordinador del centre, el qual em va permetre conèixer de ben a 
prop quines tasques i funcions feia, així com tot el que comporta gestionar un centre: conflictes, problemes, 



buscar personal per fer substitucions, etc. De manera que, no solament vaig aprendre les tasques que se’m 
van encarregar, sinó que també, com resoldre les situacions del dia a dia, ja que el bon gestor és aquell que 
sap conduir el vaixell quan hi ha tempesta. 

Aquell viatge em va fer una persona diferent, la que sóc ara. Una persona que ha evolucionat, que ha cres-
cut, que se sent confiada i segura, que és extravertida i que té un currículum amb experiències que aporten 
valor. Però, sobretot, una persona que atresora unes capacitats i competències molt buscades en l’exigent 
mercat de treball actual. 

I, tot això, suposa un gran canvi en la concepció que és té d’un mateix, ja que deixes de ser un “nini” i passes 
a ser un actiu amb un alt valor afegit. L’autoestima et puja i canvies el “No puc” pel “Ho faig”. 

Per tant, ho recomanaria? Jo, de tu, no m’ho pensaria dues vegades, prepararia la maleta i començaria el 
viatge cap al creixement personal, social i professional. Un viatge que no es va acabar quan vaig tornar, sinó 
que només va fer que començar. 



Sempre aprenent!
       Per Anna Olomí Pallàs

22 anys, de Lleida 
Tipus d’estada: Pràctiques a Kobe (Japó)

Decidir marxar fora del teu país no és quelcom que et prenguis a la lleugera. Si alguna vegada teniu la 
oportunitat, segurament pel vostre cap passaran moltes idees diferents. Algunes de les preguntes que pos-
siblement m’haguessin retingut a Lleida eren: què faré sense la meva família? I si ningú m’entén quan parli? 
I si no faig amics? Al final amb una mica de coratge i suport de les amistats i els familiars les teves pors dis-
minueixen i decideixes marxar. Òbviament no és fàcil i encara no et quedes del tot tranquil. 

Aquestes pors es passen ràpidament quan coneixes la gent adequada. En el meu cas va ser els companys 
de l’empresa on estic fent les pràctiques. No feia ni una setmana que havia arribat a Japó i ja m’havien invitat 
a una conferència amb sopar inclòs, encara que començava les pràctiques 2 setmanes més tard. 

Estava indecisa de si anar-hi o no ja que estava molt perduda: anava al supermercat i comprava menjar 
que no sabia què era (tot en japonès i cap dibuix que em pogués ajudar), encara no coneixia a ningú de la 
residència on visc i em sentia sola. Al final vaig anar-hi. Aquell dia em vaig sentir més que benvinguda al país; 
vaig adonar-me que hi havia gent d’arreu del món i que era igual d’on fossis, la gent era amistosa. 

També em va sorprendre que a la conferència sobre biologia hi havia gent que ni la seva feina ni la seva 
educació estava relacionada amb el tema. Em vaig trobar amb físics, informàtics i a casi totes les secretaries 
de l’empresa. Tots tenien un interès comú, aprendre pel simple plaer d’aprendre.

A mesura que em vaig anar adaptant al país i vaig expandir els meus cercles socials em vaig adonar que 
els japonesos, tenint en compte la privacitat i espai personal que consideren sagrats, són molt curiosos per 
tot. Quan saben que sóc de prop de Barcelona em venen a preguntar què penso de la independència de 
Catalunya! Tan lluny i gairebé saben més que jo. 

L’amabilitat i curiositat dels japonesos clarament m’ha sorprès i m’ha fet obrir els ulls i veure que no t’has de 
refiar mai dels tòpics de les societats. 

Aquests dos aspectes sempre els recordaré i intentaré transmetre’ls allà on vagi. Sé que a partir d’ara seré 
més respectuosa amb totes les costums i tractaré més amablement a tothom, siguin d’on siguin. He patit les 
dificultats de viure en un país estranger i un petit gest amistós pot canviar molt algú.



Per altra banda la curiositat dels japonesos arriba a tal punt que cada divendres algun investigador de 
l’enorme empresa on estic fent les pràctiques explica la seva recerca. És una conferència informal per a que 
tothom ho pugui entendre i ho fan en hores de dinar per a que tothom hi pugui anar (fins i tot algun dia et 
recompensen amb cafè i galetetes). És una activitat que mai em perdo, i voldria intentar portar-la cap a la 
meva universitat. 

Viure a l’estranger no es fàcil. Sempre hi ha alguna cosa que trobes a faltar per molt independent que puguis 
ser. Un dia pot ser la teva família i al següent un bon formatge. Però has de passar-t’ho bé i aprendre molt, 
no només de la universitat o de la feina, sinó també de la societat. En tots els països hi haurà aspectes que 
t’agradaran més i altres que menys. Emporta’t sempre el millor d’allà on vagis per poder-ho portar cap a 
casa. O a l’altra punta del món!



Depressió post Erasmus
       Per Aida de la Mata Llorca 

25 anys, de Barcelona   
Tipus d’estada: Erasmus a Londres (Regne Unit) i Mons (Bèlgica)

Quin és l’impacte que t’emportes de l’experiència a nivell personal, social i/o professional, i com t’agradaria 
aplicar-ho en tornar?

No sé si has marxat mai d’Erasmus, però en canvi, estic convençuda que hauràs sentit a parlar de la conegu-
da “depressió post-erasmus” o allò que diuen que qui marxa d’Erasmus no vol tornar. 

Permetre’m dir-te dues coses: la primera, que si encara estàs a temps, t’animo gratament a fer una estada a 
l’estranger; i la segona, tu mateixa experimentaràs que no vols tornar. Ah, i una tercera, i ara seré una mica 
spoiler: molt probablement tornaràs, com jo. Que dur, no!? Tranquil·la, si tornes significarà que has marxat. I 
sí, tornaràs, però tornaràs diferent. De fet, et diré una cosa, potser els coneguts Els amics de les arts tenen 
raó quan canten que “tornar és sempre la millor part de l’aventura”.

Tornaràs convençuda que viure a l’estranger ha estat una GRAN experiència. I permeteu-me dir que “gran” 
hauria d’anar molt més que en majúscules! No exagero, no! Ho dic perquè sortir al món m’ha fet millor des 
del punt de vista personal, social i professional. Sens dubte! 

Els meus Erasmus (Londres –Regne Unit– i Mons – Bèlgica-) han tingut un grandíssim impacte acadèmic, 
ja que he tingut la sort d’estudiar en dues de les universitats més prestigioses d’Europa. Aquesta aventura 
acadèmica m’ha permès enfortir els meus coneixements d’anglès i francès, i sobretot, aprendre amb siste-
mes educatius alternatius. Pel mig, no cal que et digui que he conegut gent meravellosa, he aprofitat caps 
de setmana per recórrer Europa, he jugat en equips de futbol internacionals i he tastat, gairebé, totes les 
cerveses belgues!

És per tot això, que tinc clar que realitzar una estada Erasmus té un molt bon impacte a nivell personal i 
social, i per descomptat, professional. I és que ben pensat, un intercanvi Erasmus és un valor afegit al meu 
currículum. Valor en coneixement i talent, competències en idiomes, habilitats socials i interdisciplinàries. 
Maduresa, llibertat, autoconeixement, distància, confiança, amistat, reptes, pors, somnis i felicitat. 

Són engranatges que costa copsar el dia a dia, però que inevitablement, al tornar, apliques, poses en funcio-
nament. Ho apliques perquè ets Erasmus, un segell, una empremta que arrossegues tota la vida. Erasmus, 
l’any que et canvia per tota la vida.





Costa Rica amb voluntariat
alemany
       Per Tanit Giner i Martínez 

24 anys, de Vilanova i la Geltrú 
Tipus d’estada: Voluntariat a Costa Rica 

A Costa Rica he vingut amb un projecte de voluntariat alemany. El projecte per al que em van escollir era per 
a prevenció d’embaràs en noies adolescents i apoderament de dones en general. La meva sorpresa va ser 
que al arribar aquí el projecte era totalment diferent! 

Les meves àrees principals d’actuació són: joves amb risc d’exclusió social, jubilats i inclusió amb el col·lec-
tiu de persones amb discapacitat. La feina m’encanta i per a mi la inclusió amb el col·lectiu de persones 
amb discapacitat s’ha tornat quelcom personal així que em vaig apuntar a un grup de dansa contemporània 
inclusiva amb el que estem muntant un espectacle per a demostrar que la inclusió és possible.



“Be bold for change. 
Fail often and fast”
       Per Maria Polo

34 anys, de Barcelona
Tipus d’estada: Feina a Londres, Regne Unit (Categoria al Món) 

Apostar pel canvi, i fallar ràpid i aviat. Moltes cultures tenen la idea establerta de que equivocar-se es un 
fracàs, quan es tot lo contrari, és la porta al èxit. 

A Londres he après a expressar les meves noves idees obertament i m’han animat a fer-les realitat, perquè 
només intentant-ho sabràs si podria funcionar de veritat. I en aquest procés mai estàs sol, la empresa et 
recolzarà i donarà consell perquè puguis portar-ho a terme. I al mateix temps, tu podràs fer el mateix amb 
altres companys, o inclús empreses. 

També vaig tenir la oportunitat de ser mentora de noves empreses i es un procés on aprèn tothom, i crec que 
aquest tipus de experiències són necessàries en grans quantitats per tornar a fer créixer la xarxa empresarial 
catalana.



Sortir d’allò que ens envolta per
endinsar-nos en un altre món
       Per David Marco Rodríguez 

31 anys, de Montcada i Reixac
Tipus d’estada: Feina a Colònia (Alemanya)

Hallo!!

He estat aproximadament quasi 2 anys a Köln a Alemanya, conegut com Colònia. Vaig anar en un principi 
per 3 mesos, coneixes una noia alemanya... i vaig estar al final 1 any i 8 mesos. La experiència? Brutal. 
Diria que el record que millor m’emporto ha estat d’aprendre una llengua, una cultura i de conèixer gent molt 
maca, i també a aprendre a sentir-se sol, i a ser un immigrant...

Aquella sensació que tot és nou, un món per descobrir tothom hauria de viure-la, era una persona que havia 
viatjar molt, moltíssim, per això em vaig animar a fer l’aventura....però viure al lloc i treballar o viatjar no té 
res a veure. 

Crec que deuria de ser una OBLIGACIÓ sortir d’allò que ens envolta, de la nostra zona de confort, dels 
nostres amics i família, per endinsar-nos en un altre món, sense importar la destinació. Simplement escollir 
un lloc al mapa i llençar-nos a la piscina. Al tornar, d’altra banda també valores moltíssim més allò que vas 
deixar a casa i que sovint, critiquem molt. És una experiència que et marca de per vida, i tot i que fa uns 2 
mesos que he tornat... encara que estic una mica al “limbo” sense adaptar-me... i fins i tot no descarto tornar 
a Deutschland o bé fet a un altre lloc. 

Viel Spass!!



25 anys, de Cerdanyola del Vallès
Tipus d’estada: Estudis a Bremen i feina a Berlín (Alemanya)

MIRA EL VÍDEO A: https://youtu.be/sAJWs5C_6QE

Assaborint harmonies
      
       Per Elisabet Iserte López 



Jo a Escòcia
       Per Borja Ruiz Ruiz

31 anys, de Barcelona
Tipus d’estada: Feina a Edimburg (Regne Unit)

La veritat, la idea de viatjar i veure que era moure’m pel món la tenia des de feia bastants anys, des de l’ad-
olescència, ara en tinc 30, però sempre hi havia un motiu o un altre per no sortir de la zona de confort, es 
més fàcil quedar-se. 

Sempre havia estat donant voltes però no havia sortit de la península, així que estava decidit a marxar una 
mica més lluny, amb una molt bona excusa d’aprendre anglès, tot i que el impuls principal era veurem com 
em relacionava interiorment i exteriorment, fora del meu entorn.

Just abans de marxar, tothom em volia recomanar com havia de fer la meva sortida (busca lloc, alguna 
acadèmia, etc.), al final vaig decidir marxar i un cop fora veure que era el que més m’interessava. 

El dia 4 de novembre, vaig anar cap a Edimburg, amb bàsic, lloc per dormir durant uns dies. Allà vaig 
començar a conèixer les primeres persones, tot i que no ens enganyarem, en un hostel a una ciutat, la gran 
majoria de persones que em trobava parlava algunes de les meves llengües natives (català i castellà). Diuen 
que abans de marxar comencen les pors, que els primers dies son els més difícils i tot allò que es diu quan 
pretens estar una temporada lluny dels teus. Doncs esperant això, no va arribar, almenys els primers dies, 
estava en un núvol. 

Durant les dues primeres setmanes vaig mourem per Escòcia, a diferents hostels, a cada un d’aquests ana-
va trobant gent amb la qual sense usar la llengua del país em podia entendre, i a cada lloc veia com aquesta 
gent estava treballant als diferents llocs a canvi d’acomodació, i pensava soc l’únic que pago? Jeje. En aquell 
moment vaig decidir començar a buscar un lloc per acomodar-me a canvi d’allotjament. Pensava que fer els 
diferents passos aniria acompanyat de molts obstacles, principalment les meves pors, però vaig agafar les 
meves pors i les vaig desar a un costat. Vaig enviar a un munt de llocs i vaig decidir que el primer que es 
poses en contacte allà aniria. 

Era un hotel, a la carretera a un kilòmetre d’un poble al cor de les terres altes d’Escòcia (Highlands), allà va 
ser el meu primer contacte més directe amb gent que hi tenia la seva vida allà. 

Allà va ser on el núvol en el qual estava a la meva arribada a Escòcia va desaparèixer, van venir un munt de 
dubtes, com ho faré per entendrem, que hauré de fer, com serà gent.



En aquest hotel vaig estar durant cinc mesos. Als dos mesos d’estar al hotel, un dia a la setmana cuinava 
plats típics en la meva terra, i la veritat va començar a venir gent per tastar-los. Una de les anècdotes més 
divertides va ser la nit del 24 de desembre, on per sorpresa després de sopar vaig treure un “cagatió” i vàrem 
fer tot el ritual, la veritat una nit molt especial, crec que per ells també. En aquest hotel va venir altra gent de 
voluntari, on vam començar a compartir experiències. La qual cosa em va animar a canviar de lloc, de zona 
i de feina.

Vaig buscar una granja ecològica, vam fer el contacte i em vaig poder acomodar amb ells a canvi de treballar 
unes hores en feines al hort. Els primers dies a la granja vaig dormir en una tenda, després a una caravana a 
peu dels camps de conreu, tot i que la comoditat era diferent que dormir en una habitació, calefacció, aigua 
corrent electricitat, va ser una experiència molt i molt enriquidora i la feina a la granja molt divertida. I menjar 
d’aquella verdura tant bona no tenia preu. 

La meva aventura no s’acaba, en breus vaig a conèixer Irlanda del Nord.



Omplint la motxilla d’experiències
       Per Bet Palau

25 anys, de Marçà, Tarragona
Tipus d’estada: Feina a La Chapelle d’Abondance (França)

Em dic Bet, tinc vint-i-quatre anys i diria que més o menys sempre he tendit a ser un cul inquiet. L’experiència 
que vull explicar va tenir lloc durant quatre mesos l’hivern passat a La Chapelle d’Abondance, en un poblet 
dels Alps francesos. Després d’haver fet la verema al setembre a Bordeus, vaig venir a Barcelona decidida 
a tornar a França al cap de poc per treballar en la temporada d’hivern a les muntanyes. El què m’era força 
igual: cambrera, netejar plats o ajudant de cuina... el que comptava era passar uns mesos enmig de les 
muntanyes, aprenent francès, guanyant diners, i veient com m’adaptava a les circumstàncies.

Però abans de passar a explicar l’experiència crec que és important aturar-me en els previs: vaig enviar 
molts, molts i encara més currículums. De la majoria no rebia cap resposta, i les poques que rebia eren totes 
negatives: “Nous sommes dans le regret de vous informer que...”. Estava a punt de rendir-me quan, com 
per art de màgia, un petit serf-servis a peu de pistes em va dir que em contractaven per a fer d’ajudant de 
cuina. Per fi!

Amb això vull deixar clar que cal una bona dosi d’energia i ganes per a reeixir en aquesta primera fase, i que, 
a més, al final caldrà tirar-se a la piscina: és tan fàcil trobar raons per a quedar-se a mitges! però a mi sempre 
m’ha valgut la pena anar fins al final.

Bé, doncs poc abans de Nadal vaig pujar cap allà en autobús, molt (massa) carregada de maletes: roba 
d’esquí i d’hivern, llibres, la flauta travessera... fins i tot m’enduia llanes per a teixir bufandes: tindria molt de 
temps lliure i volia aprofitar-lo per a fer les mil coses que en el dia a dia et queden pendents.

Un cop allà va començar la feina en si: cada dia pujava al restaurant amb esquís, en els primers telecadires 
del dia oberts només per als treballadors de les pistes. A l’arribar em posava a preparar les amanides del 
bufet i després al migdia atenia els clients a la caixa. Les feines eren si fa no fa sempre igual, però al principi 
tot eren coses noves que sentia que no arribava a dominar, i això afegit a les dificultats amb la llengua em 
feien sentir insegura i m’empenyien a estar sempre alerta: resumint, acabava els dies esgotada! Tot i així, 
tenia tota la tarda i vespre per a mi i vaig gaudir molt fent el que em venia de gust en el petit apartament 
on m’estava. També sortia sovint a caminar pel poble, però no va ser fins al final que vaig començar a inte-
grar-me més, anant al pub del poble i conèixer gent: em vaig adonar, una mica massa tard, de fins a quin 
punt ho necessitava!



I no crec que sorprengui ningú en dir que els quasi quatre mesos de feina que vaig ser allà em van passar 
volant: al cap de no-res, quasi sense neu a les pistes, els amos no tenien més remei que tancar el restaurant, 
i jo vaig venir cap a Catalunya.

De tornada t’adones que a casa tot segueix igual, i és dur veure que, tot i la transcendència de l’experiència 
viscuda, les coses tornen ràpidament a ser com abans. És com si tota la motxilla plena de vivències i apre-
nentatges intensos es resumís en un parèntesi ja tancat, en una caixa de records destinada a acumular pols. 
Vaja, que tornar no és fàcil!, però alhora és una part inherent del viatge, molt relacionada amb el fet de tocar 
de peus a terra, l’acceptació i la maduresa. Jo tinc ganes de tornar a marxar, però també tinc clar que vull 
mantenir-me arrelada als orígens, un vincle que em recordi qui sóc més enllà de la temporalitat del viatge i 
de l’estranger.



“Dépayser”
       Per Laia Castells Bartra

21 anys, de Barcelona
Tipus d’estada: Voluntariat a París (França)

Ara fa un any, el novembre del 2016, vaig marxar a París per fer un voluntariat. Durant deu mesos, la meva 
tasca de voluntària consistia a encarregar-me de la comunicació visual d’una associació francesa: dissenyar 
pòsters, actualitzar les xarxes socials i la web, i presentar l’associació davant de fòrums o instituts.

És difícil reduir a paraules una de les experiències més intenses i úniques de la meva vida, però “aprenentat-
ge” em sembla un mot adient per començar a explicar l’impacte que aquesta vivència a l’estranger ha tingut 
en mi. I és que durant aquests mesos, he après moltes coses. Moltíssimes.

Per començar, una de les coses més òbvies que he après és a parlar francès. Quan vaig arribar a París 
només sabia dir “Bonjour”, comptar fins a “vingt”, i quatre coses més. Deu mesos més tard, puc parlar de tot 
(encara que em falti vocabulari) i entendre els francesos perfectament.

També he après en primera persona moltes coses sobre la cultura francesa. M’ha agradat de conèixer una 
altra cultura des de la normalitat del dia a dia, eliminar prejudicis, integrar-me en els seus costums, horaris i 
tradicions i establir llaços d’amistat i professionals amb francesos locals.

Una de les parts més importants d’aquesta experiència són les persones que he conegut. La majoria d’ells 
són francesos però també he conegut persones d’altres nacionalitats, amb opinions i pensaments molt di-
versos. És increïble com he arribat a connectar amb persones tant diferents a mi i, al mateix temps, com he 
conegut persones tant semblants a mi amb orígens força llunyans als meus.

Però no us vull enganyar, durant aquests mesos hi ha haguts moments difícils. M’he sentit sola i incompresa, 
he viscut els inconvenients de la barrera lingüística i les diferències culturals, he enyorat Catalunya, la meva 
família i amics, he plorat i he volgut tornar a casa un munt de vegades. En resum, no ha sigut sempre “la vie 
en rose”. Però tot això també forma part de l’experiència, i precisament la superació de tots els entrebancs, 
m’ha fet conèixer-me millor a mi mateixa i els meus límits, m’ha fet guanyar confiança i m’ha fet veure que 
sóc capaç de fer bé moltes coses.

Quan vaig arribar a París, estava molt desmotivada, havia deixat la carrera, i no sabia què fer de la meva 
vida. Durant aquests deu mesos a França, he crescut com a persona i intel•lectualment, he adquirit nous 
coneixements tècnics (durant les meves tasques de voluntariat) i experiència laboral, he conegut noves 



maneres de treballar, puc parlar anglès i francès amb naturalitat, he augmentat la llista de contactes profes-
sionals i tinc amics arreu del món. També m’ha fet obrir la ment, acceptar i respectar opinions i maneres de 
viure diferents o contràries a les meves. 

Però de tota l’experiència, el que més m’agradaria aplicar ara que he tornat (i que crec que ja ho estic fent), 
és el canvi d’actitud a l’hora de viure i veure la vida, ara tinc ganes de viure intensament, no em fan por els 
canvis ni les noves experiències -més aviat al contrari-, les anhelo. Tinc ganes d’aprendre, de conèixer noves 
cultures i persones, d’equivocar-me i equivocar-me fins a encertar, de sentir-me realitzada i de superar-me 
a mi mateixa.

Crec que, de tant en tant, és important provar coses noves i sortir de la zona de confort, ja que ens fa créixer 
i aprendre. En francès utilitzen el verb “dépayser” per dir “sortir de la zona de confort”, que curiosament la 
traducció literal seria “desubicar-se, sortir del país d’origen”.



Sobrepassant fronteres
       Per Martín Madridejos

21 anys, de Barcelona
Tipus d’estada: Estudis i feina a Escòcia (Regne Unit)

Hi ha certs moments en la vida en la qual un ha de prendre decisions importants. I una d’aquestes és anar-
se’n fora a buscar-se la vida. És una sensació estranya, però alhora necessària i que, normalment, no té 
marxa enrere. Una vegada engegues aquest esperit rodamón, costa tornar a recobrar la normalitat. O sen-
zillament acabes descobrint una altra normalitat.

A Catalunya tenia una vida relativament plena, estable i feliç. Gent que m’estimava –i m’estimo- i capacitat, 
amb el temps, d’anar ascendint socialment de mica en mica. En aquest sentit, després d’acabar els meus 
estudis en Ciències Polítiques i Relacions Internacionals vaig decidir emprendre una aventura a Edimburg, 
la capital d’Escòcia.

D’acord a com funcionen les etapes vitals a la modernitat, quan un arriba a la vida adulta ha de treballar 
per sobreviure. Alguns decideixen seguir estudiant i altres combinen ambdues coses. La qüestió està en 
no parar en un món massa inquiet. Això va ser exactament el que vaig fer. No quedar-me estancat en una 
realitat còmoda i estable. Vaig considerar que cinc anys dedicats a estudiar a la universitat i a tenir treballs 
a temps parcial havia acabat.

Però la raó principal rau en la quasi obligació global d’estudiar anglès. La necessitat imperiosa de l’anglès és 
quelcom relatiu i depèn molt de les aspiracions personals de cadascú. Aquest idioma és com un dimoni que 
et persegueix i et murmura constantment a l’orella. Estudia’m, si us plau. Em necessites. I jo, interiorment, 
li responia el mateix: et necessito també. El petit dimoni de l’anglès va acabar cridant-me en comptes de 
murmurar-me. I de sobte, vaig aparèixer a una habitació a un barri d’Edimburg.

Així doncs, es van ajuntar aquestes dues variables (l’anglès i el canvi) que em van permetre avançar. 

El temps que porto a l’estranger és curt, però m’ ha passat per alt volant. Hi ha un moment en què entres en 
la dinàmica d’una societat diferent, integrant-te d’alguna manera en cultura molt diferent de la teva.

Els inicis són sempre complicats, sigui on sigui. Però més encara quan és a un país estranger en el qual no 
domines perfectament l’idioma. 



Trobes a faltar gent, el que et fa aprendre’t a cuidar-te sol. A més, perds una gran quantitat de privilegis pel 
fet de ser immigrant, el que et situa en una escala social més baixa que, moltes vegades, costa pujar. Aprens 
també, en aquest sentit, molta humilitat i solidaritat amb la gent que està a la teva situació. Amb pocs diners 
i moltes energies pots crear relacions de fraternitat que sobrepassen totes les fronteres del món.

L’estranger t’aporta una visió del món més global. Veus la teva terra amb una altra mirada. La relativització 
cultural apareix amb més força i compares constantment models de societat, deliberant entre el que t’agrada 
i el que no. Aquí a Escòcia, molts es queden. D’altres, temporalment. Les crisis d’identitat són cada vegada 
més fortes a les nostres societats líquides i mercantilitzades, per això és important que cadascú sàpiga d’on 
ve, però sobretot, on se sent a gust.





Göttingen, ciutat d’acollida
       Per Mariona Coll Ardanuy 

29 anys, d’Ivars d’Urgell   
Tipus d’estada: Feina a Göttingen (Alemanya)  

Quina és l’anècdota més interessant o divertida que has viscut a l’estranger?   

Fa dues setmanes vaig tornar a Catalunya després d’haver viscut set anys a l’estranger. L’últim d’aquests set 
anys em vaig mudar a la petita ciutat universitària alemanya de Göttingen per acabar-hi el doctorat. 

A l’andana em va rebre un cartell que resava: «Göttingen, ciutat de la ciència». I és que Göttingen és gairebé 
una ciutat dins d’una universitat. 

El centre històric el conforma bàsicament un conjunt de cases d’entramat de fusta encerclat per un cinturó 
verd de tres quilòmetres i mig de perímetre. En gairebé cada casa hi ha plaques que amb orgull recorden 
els seus il·lustres habitants, entre els quals Benjamin Franklin, els germans Grimm, Bismark i els més de 
quaranta premis Nobel de què presumeix la universitat. Entre els habitants il·lustres s’hi troben també el 
naturalista Georg Forster i l’arqueòleg C. G. Heyne, els ocupants del meu despatx dos segles abans que no 
hi arribés jo. Les primeres setmanes em van imbuir l’esperit científic i filosòfic que ho impregnava tot. 

Pensava que no hi podia haver lloc més inspirador per acabar una tesi doctoral. No va ser però fins al cap 
d’un temps que no vaig descobrir l’altra realitat de Göttingen, que mirava cap endavant en lloc de quedar-se 
en les glòries del seu passat. 

Ja m’havia fixat que, competint en nombre amb les plaques de personatges il·lustres, pertot veia cartells i 
pancartes donant la benvinguda als refugiats. No va ser fins al cap de dos mesos d’arribar que vaig descobrir 
l’existència, uns deu quilòmetres al sud, d’un dels camps de refugiats més grans i antics d’Alemanya, punt 
d’acollida de tanta gent necessitada.

Molt sovint, quan venia a Catalunya em trobava gent que em preguntava com són els alemanys. 

Ho preguntaven d’una manera que em feia sospitar quina resposta s’esperaven i volien. I en feia broma, 
dient que per entendre’ls només calia veure com publicitaven les tauletes de xocolata més populars del país, 
unes tauletes quadrades que tenien d’eslògan «Quadratisch. Praktisch. Gut». 

Cada cop que m’enfrontava a un nou xoc cultural, pensava com n’era de clarificador aquell eslògan. I tan-
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mateix, cada cop veia més la cara amable d’Alemanya, massa sovint eclipsada pel passat negre o pel res-
sorgiment del neo-nazisme. 

I vaig descobrir els partits de futbol entre refugiats i alumnes de la universitat, i vaig conèixer iniciatives per 
ensenyar manualitats i compartir la joia de la ciència als refugiats més menuts, des de com fer ballar les ones 
del so a com fer aparèixer un tornado en una botella. 

Un amic basc em va explicar que un dia va entrar en una cafeteria i el cambrer va oferir-li un cafè de franc. El 
meu amic, de pedra, va respondre que no calia, que ja se’l pagava ell mateix. Resulta que el cambrer s’havia 
pensat que era un refugiat. La cafeteria feia el que se’n deia «el cafè solidari», en què cada client que així ho 
volia pagava doble quan prenia un cafè, per així convidar un futur client que no ho pogués pagar. 

Encara hi ha molta gent que s’imagina l’arribada dels refugiats com una amenaça. Però què ha canviat, a 
Göttingen? Poc. Ara els gronxadors als parcs no estan buits. Ara sovint veig famílies senceres que passe-
gen, massa cops amb algun familiar en cadira de rodes perquè la guerra li ha robat les cames o li ha destros-
sat l’esquena. De vegades una neneta. De vegades un jove. De vegades una mare. 

Fa dues setmanes que vaig tornar a Catalunya. Des del tren veia allunyar-se el senyal de Göttingen: ciutat 
de la ciència, sí, però encara més ciutat d’acollida.    



L’aventura lyonenca
       Per Lluís Sánchez

22 anys, la Pobla de Claramunt 
Tipus d’estada: Voluntariat a Lyon (França) 

Quina és l’anècdota més interessant o divertida que has viscut a l’estranger? 

Sóc el Lluís tinc 19 anys i estic vivint a França des de fa 9 mesos gracies el meu projecte SVE.

L’aventura a Lyon començava, jo sol, en un país diferent, sense internet, sense nivell de francès i un anglès 
mínim. No content amb això també vaig provar la experiència couchsurfing, així que un mes abans del meu 
viatge vaig començar a buscar algú de la citat que em pugui acollir a casa seva, però els dies passaven 
i passaven i no trobava ningú disponible, i 2 dies abans del viatge “boom” miracle una parella de viatgers 
(Maxime, francès i Daniela, danesa) em van enviar un e-mail dient que podia quedar-me amb ells.

Així que amb tot solucionat i tot preparat vaig agafar la meva maleta, la bmx i cap a Lyon vaig arribar a les 
12 de la nit a “la gare Lyon Part Dieu” on vaig coincidir amb Maxime per anar al seu apartament amb ells, 
a casa seva vam estar parlant i coneixent-nos una mica (no sempre aculls a algú que no coneixes de res a 
casa seva) així que els hi vaig parlar de mi, el meu projecte i una mica de tot en general. 

Vam estar hores parlant, crec que vam anar a dormir a les 5 de la matinada, un cop cansats i amb son em 
vaig preparar el sofà per anar a dormir i descansar del viatge.

Al dia següent només llevar-me vaig anar a fer la compra per donar les gràcies per deixar-me quedar. Un  
cop tot fet vaig agafar la bici i vaig començar a buscar el skatepark de blandan que al estar a 5 minuts de 
casa no va ser molt difícil trobar-lo. 

Vaig passar el matí al skatepark, vaig conèixer a un noi molt majete que també feia bmx i a sobre treballa a 
la tenda de bmx de Lyon. La mateixa tarda ell i els seus amics em van preparar una petita ruta per fer muntar 
en bmx amb ells per la ciutat, sense paraules, i a sobre per acabar el dia ens vam creuar amb els riders pro-
fessionals de una marca de bmx que estaven a la ciutat gravant un DVD per la marca així que també vam 
estar amb ells va ser increïble! 

Un cop arribat a casa vam preparar un sopar espanyol amb el Maxime i la Daniela, el viatge anava genial, 
noves experiències, noves persones... tot molt guay fins que va arribar el següent dia amb una tempesta 
brutal que em va obligar a passar el dia a casa tancat sense poder fer res.
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A les 7 de la tarda la pluja va parar així que vaig aprofitar per anar jo sol a visitar una mica la ciutat amb la 
bici desprès d’estar 3 hores fora em vaig donar compte que no sabia on era! 

Em vaig perdre jo sol i sense internet i sense poder trucar a ningú, a sobre a la hora de estar perdut va 
començar a ploure de nou, però el més fort encara havia d’arribar 40 minuts desprès, 3 francesos em van 
intentar robar la cartera i la bici, encara no se com me’n vaig poder escapar de la situació, desprès de 20 
minuts més, riiing!!! sona el telèfon! Era el Maxime que estaven preocupats, els hi vaig explicar la situació, 
el que veia al meu voltant i em van començar a buscar, no puc estar més agraït de tot lo que la parella va 
fer per mi.

Després d’aquella nit tan horrorosa perdut per la ciutat va arribar l’últim dia del viatge, al matí vaig quedar 
amb els amics que vaig fer al skatepark per fer una ultima sessió de bmx al skatepark i així per la tarda vaig 
poder fer turisme amb la parella que em va acollir i també vam fer un últim sopar, el Maxime ens va preparar 
una tartiflette francesa que va ser boníssima una pel·lícula amb ells abans de dormir i al matí següent cap a 
la estació de tren i cap al nord un altre cop.

Només puc dir, el millor viatge de la meva vida.
 



No hi ha una manera correcta d’anar 
a fer una estada a l’estranger
       Per Laura López Gilibets 

27 anys, de Roses   
Tipus d’estada: Estudis a Viena (Àustria)  

Quin consell donaries a un/a jove que vol fer una estada a l’estranger?   

La gent et donarà consells i t’explicaran les seves anècdotes, llegiràs blogs, revistes, guies turístiques i 
veuràs “Callejeros Viajeros”, “Afers Exteriors” o qualsevol programa del país on vagis; o potser no, marxaràs 
sense saber res del lloc, amb dubtes encara de si tenen la mateixa hora o no. 

Segurament tindràs moments on et plantejaràs si has pres la decisió correcta, què estàs fent marxant tan 
lluny amb lo bé que s’està aquí!

Els dies previs a marxar la plaça del poble per on passes cada matí et semblarà el lloc més bonic i t’envairà 
la nostàlgia. 

El dia que marxis tindràs la sensació que no és el dia correcte, que potser millor marxar demà que potser 
millor haver-ho fet ahir. I de cop et llevaràs en un llit nou amb un coixí massa dur, massa tou. Sortiràs al carrer 
i renoi quina fred, quina calor, quin vent que no és Tramuntana. 

Aniràs caminant i, com a la imatge, et difuminaràs amb el paisatge, et preguntaràs si la resta de gent que 
camina sap que acabes d’arribar. 

Et sorprendrà el bullici frenètic de la ciutat o el silenci que si respira fent-la solemne i ordenada. I de cop 
trobaràs una plaça ben diferent a les que hauràs vist fins ara, on uns nens juguen cridant en una llengua que 
encara no entens (i que ara per ara et sembla que mai dominaràs), i no saps què té aquella plaça però en 
ella hi estàs bé, et sents una mica més a casa. 

Després d’aquella plaça, i amb el temps, descobriràs aquell bar on t’agrada com fan el cafè, et sentiràs ge-
nial quan trobis la botiga on venen el pa que més t’agrada i quines ganes de cap de setmana per sortir de 
festa o fer plans amb els teus nous amics i amigues. 
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I així, poc a poc , caminaràs pels carrers preguntant-te si qui t’avança acaba d’arribar, no pararàs de fer plans 
doncs tindràs tantes noves opcions, a vegades aquests dies t’esgotaran i quines ganes d’arribar a casa i 
estirar-te al coixí que ara és perfecte, potser perquè t’hi has adaptat o potser perquè l’has canviat. 

Enyoraràs el vent els dies que no bufi i sense adonar-te balbucejaràs l’estranya llengua que sona per tot 
arreu i si, la idea de marxar d’aquí et farà dubtar, faria bé? Amb lo bé que s’està aquí.

No hi ha una manera correcte de marxar a l’estranger doncs el que en el fons hi vas a fer és seguir amb la 
teva vida, t’envairan dubtes i pors però, que potser aquí no ho fan de tant en tant?

Es tracta de moure’t en un ambient nou però seguir prenent les teves decisions i, qui sap, potser en aquest 
camí, sorprendre’t veient-te en noves situacions, provant, a vegades arriscant per a poc a poc fer créixer, i 
no només en quilòmetres, aquell espai on ets sentir-se com a casa.



Per marxar a l’estranger no calen 
gaires diners, però sí que calen 
moltes ganes!
       Per Aida de la Mata Llorca  

25 anys, de Barcelona   
Tipus d’estada: Au pair i idiomes a Saint Tropez (França)  

Quin consell donaries a un/a jove que vol fer una estada a l’estranger?   

Tinc la sort, per no dir la grandíssima sort, que he viscut moltes experiències a l’estranger. 

Experiències úniques i molt diferents. Dos Erasmus, un a Londres i l’altre a Mons (Bèlgica); 3 voluntariats a 
l’estranger (2 a Alemanya i un a Islàndia) i una estada au-pair a Saint Tropez (sí sí, no vaig trobar poble millor 
on passar-hi els tres mesos d’estiu!). Ei, i que només tinc 25 anys, així que espero poder ampliar la meva 
llista d’experiències internacionals. 

Arribats a aquest punt sé que t’estaràs morint d’enveja, però, espera’t! 

El que et vull dir és que hi ha moooltes maneres i excuses per fer una estada a l’estranger (i a low cost!). 
L’opció de l’Erasmus és la més coneguda, i admeto que segurament la més cara, ja que les ajudes que re-
bràs difícilment cobriran totes les teves despeses. Tot i així, el que s’aprèn en un Erasmus ja et dic jo que no 
té preu! Així que si pots, aplica-hi! Marxa, estudia fora, coneix gent i passa-t’ho bé!

L’opció del voluntariat és realment magnífica! Hi ha voluntariats de tot tipus, així que fàcilment en trobaràs 
un del teu gust! Busca i remena, i marxa! Només hauràs de pagar-te el transport...i ep, alguns programes 
de voluntariat o intercanvi també cobreixen aquesta despesa! Fer una estada realitzant un voluntariat és 
una manera fascinant de conèixer un nou país i cultura! Aquí sí que de cap de les maneres pots dir que els 
diners o l’edat són excusa! Ah, i per si no hi queies, un voluntariat internacional és una gran experiència en 
què coneixeràs gent d’arreu del món i practicaràs moltíssim l’anglès.

I per últim us vull parlar de l’estada au pair! Reconec que és més fàcil per a noies d’entre 18 i 30 anys. 
Així que, si et sents identificada i tens ganes d’aprendre idiomes, créixer personalment, i tenir una segona 
família... ves fent les maletes! 
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Què vull dir-te amb tot això? 

Doncs que no hi posis excuses! 

Si vols marxar a l’estranger tens moltes destinacions, èpoques i motius per fer-ho. Cada experiència és dif-
erent, i per això no hi ha cap millor que l’altra. 

Evita escoltar tots aquells que et diran que marxar d’Erasmus és malgastar els diners de festa, o els que et 
diguin que marxar a fer d’au pair és perdre un any canviant bolquers...

Et recomano que no tinguis por, marxa, escolta’t a tu mateix, i si tens ganes de marxar, doncs ves buscant 
on i quan.     



Mai diguis no
       Per Eva Fancelli i Font

23 anys, d’Òrrius 
Tipus d’estada: Voluntariat a Krsko (Eslovènia) 

Quin consell donaries a un/a jove que vol fer una estada a l’estranger? 

És quelcom fàcil de dir i difícil de fer inclòs per mi, que sóc considerada pels demés com una persona aven-
turera. 

A principis del 2016 se’m va oferir l’oportunitat de la meva vida, fer un SVE a Eslovènia, vaig estar-me 
preguntat si havia de deixar la meva feina i viure lluny de la meva família per a fer un voluntariat a un país 
desconegut, però vaig estar motivada pels meus familiars i al final ho vaig fer. 

En un principi, la meva estada havia de ser per 9 mesos, però al final he pogut allargar el projecte fins a un 
any. Amb això queda demostrat que he gaudit molt de la meva experiència i n’he après moltes coses, però 
per mi la més important ha estat la de dir que sí totes les propostes que m’han ofert fins ara i les que m’ofer-
iran en el futur. 

Per arribar a aquesta conclusió, he hagut de passar per un aprenentatge en el qual hi va entrar en joc el 
sentiment del penediment. 

Us donaré un exemple sobre com vaig aprendre’n: el primer és quan uns altres voluntaris com jo amb els 
quals havia coincidit només tres cops al llarg del meu SVE m’oferiren l’oportunitat d’anar amb ells a Buda-
pest. 

Com que no creia que hagués coincidit suficient amb ells i es tractava de passar-hi moltes hores vaig refusar 
amb alguna excusa barata. 

El mateix dia que ells ja marxaven amb furgoneta des d’Eslovènia fins a Hongria jo ja me’n penedia d’haver 
dit que no, ja que me’n vaig adonar que ells eren molt agradables i que un viatge com aquell m’hagués donat 
l’oportunitat de conèixer-los més a ells i també a una altra ciutat i diverses cultures. 

A més a més, quan van arribar del seu viatge, em van venir a veure perquè realment estaven molt interessats 
en conèixer-me i això és quelcom que mai oblidaré, ja que després d’això han estat unes de les persones 
més importants durant la meva estada a l’estranger, fins al punt que ara que ells ja no estan a Eslovènia els 
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trobo molt a faltar i el que faig és anar a visitar-los tant com puc, tenint en compte la limitació monetària i els 
dies no laborals que em queden ho estic manejant bastant bé.

Finalment, després d’actuar de la mateixa manera per alguns altres casos similar, vaig aprendre a dir que sí 
a tota oportunitat i he de confessar que no me’n penedeixo de res del que he estat fent fins ara, ja que encara 
que l’experiència d’anar a algun lloc o a un altre sigui menys o més gratificant, tot ha acabat formant part del 
meu aprenentatge i és quelcom que no oblidaré mai. 

He après sobre com respectar els comentaris dels altres tenint en compte aspectes culturals i, també, les 
seves pròpies experiències de la vida. 

Sense cap mena de dubte he après molt entorn la història, cultura i persones d’altres països, però no només 
aquella que s’explica en els llibres o en documentals, sinó aquella que han viscut les persones que hi viuen. 

Això últim, a més, m’ha donat l’oportunitat d’eixamplar la meva ment, de posar en dubte alguns aspectes de 
la meva pròpia cultura o història que he après, a valorar també, allò que considero important del meu país i 
a provar de millorar les coses que en aquest s’esdevenen. 

És a dir, el fet de dir que sí m’ha donat esperança per a seguir lluitant per allò que sempre he volgut: un món 
millor on totes les persones del món siguin respectades i valorades sense importar d’on venen. 



El caràcter suec i el menjar en tubs
       Per Sergi Cutillas Breix

32 anys, de Girona 
Tipus d’estada: Estudis i feina a Borlänge (Suècia)

Què és el que més valores de la teva experiència a l’estranger?   

Actualment em trobo realitzant un màster d’un any de durada a Borlänge (Suècia) una petita ciutat del com-
tat de Dalarna. Bé, potser la paraula “ciutat” hauria d’estar escrita entre cometes ja que segons els nostres 
estàndards seria una discreta capital de comarca. No obstant, si alguna cosa estic aprenent estan desplaçat 
és que no solament els punts de vista són subjectius i canvien d’una persona a una altra, sinó que moltes 
altres situacions quotidianes que entenem com a “socialment correctes” poden ser diferents en la mesura en 
que canvies de latitud.

Suposo que podria centrar-me en explicar moltes aspectes del país: com de reconfortant és per l’ànima viure 
enmig de llacs i boscos infinits; com crida l’atenció l’alt nivell de rostres de diferent origen que conviuen i com 
al seu torn el concepte de swedishness (traduït creativament com a “suequitat”) ha sabut incorporar de forma 
prou efectiva (que no perfecta) el flux migratori; com de trastocant és tenir ja el paisatge cobert per una capa 
contundent de neu pel dia de Tot Sants per algú mediterrani; com sobreviure a dies de 5 hores de llum sense 
caure en la depressió (i no és conya); o com de xocant és l’obsessió dels suecs per embotir i comercialitzar 
tot tipus de menjar en crema dins de tubs metàl·lics del tipus “pasta de dents”. Per entendre’ns: si els suecs 
haguessin inventat el pa amb tomàquet, enlloc de tallar un tomàquet en horitzontal senzillament comprarien 
el corresponent tub de tomàquet per tal de sucar-lo sobre el pa. Això sí, el tomàquet seria procedent d’hort 
ecològic.

En tot cas, el que voldria compartir és una mica com és el caràcter suec: la societat sueca sembla en més 
una suma de persones que no pas una societat amb forts llaços entre les persones. Una vegada aquí no 
sembla gens casual que la companyia bandera del país sigui una multinacional de mobles de disseny amb 
la filosofia de “fes-t’ho tu mateix”. Sembla que els suecs esperen que en qualsevol tràmit o qualsevol tasca 
a la universitat, etc. és la persona interessada qui ha d’espavilar-se. Potser no sona estrany, però passa en 
un grau molt més elevat que a casa nostra. Aquí l’espai de llibertat individual és sagrat, no agrada gens ser 
tutoritzat.

De la mateixa manera (explicat per locals), si demà arribés a classe amb un braç trencat poca gent tímida-
ment em preguntaria el motiu. Considerarien que la meva privacitat està per davant, i en tot cas és la meva 
elecció informar-los a ells de que m’ha passat. Sona potser com una societat molt individualista, però aquí 
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ja és nostra la feina d’entendre com per ells respectar l’espai personal de cada persona està per davant el 
“voler quedar bé”. Això sí, en contraposició a aquest aparent individualisme hi ha una societat del benestar 
molt avançada. Diguem que tampoc cal capficar-se en excés: en cas de necessitar ajuda, responen.

Com si els afectessin les temperatures, és una societat més freda aparentment que la nostra. Per contra 
són gent clara i sincera en les relacions personals, tenen poques ganes de fer un paper hipòcrita. Potser és 
el motiu pel qual a pesar de semblar una societat freda t’hi pots integrar fàcilment: si són agradables amb 
tu és senyal de que les caus bé (no que volen quedar bé) i els importa poc la teva procedència mentre els 
despertis confiança. 

Qui sap, potser és una mica com amb les cremes de menjar en tub. Quina importància té l’aspecte, si el 
producte és bo?   



Brindem pel formatge!
       Per Maria Polo

34 anys, de Barcelona
Tipus d’estada: Feina a Londres (Regne Unit) 

Quina és l’anècdota més interessant o divertida que has viscut a l’estranger? 

Una de les coses mes complicades en quan arribes a un país estranger es fer-se entendre, i no vull dir 
només l’anglès, però també entendre els accents de les diferents regions. 

Total que un dia fent una cervesa a un pub amb uns amics, em van preguntar (com a cortesia) que com 
brindàvem a Barcelona, però en lloc de entendre ‘how do you say cheers’ (com brindes), jo vaig entendre 
‘how do you say cheese’ (com es diu formatge), i vaig respondre ‘queso’. Durant tres mesos, cada cop que 
em veien brindàvem dient ‘queso’! Queso! 

Fins que un dia per fi me’n vaig adonar... Els accents són molt importants! Salut! O millor dit, queso! 
 



El valor de la amistad
       Per Tanit Giner i Martínez 

24 anys, de Vilanova i la Geltrú 
Tipus d’estada: Voluntariat a Berlín (Alemanya) 

Què és el que més valores de la teva experiència a l’estranger?

D’abril a octubre vaig estar vivint a Berlín duent a terme un servei de voluntariat europeu. 

La meva tasca era el lideratge de camps de treball internacionals, així com la participació a diversos semi-
naris i coordinació de formacions. 

El canvi de grup era constant, en 6 mesos vaig liderar 6 camps de treball, participar a 3 seminaris i coordinar 
2 formacions.

 En total vaig conèixer aproximadament 150 persones de molts països diferents, amb les quals vaig conviure 
durant un període d’una a tres setmanes. 

A nivell emocional el projecte va ser molt dur perquè en el moment en el qual començaves a agafar estima 
a la gent, el programa s’acabava, venia un nou grup i el procés tornava a començar, però tot i saber-ho era 
impossible no fer lligams emocionals amb els participants. 

No sé si hagués pogut acabar el meu EVS sense els meus dos amics de Berlín: l’Elena de Bielorússia, la 
meva companya de pis i de projecte, amb la qual vam participar a tots els seminaris i vam liderar 4 camps 
de treball juntes, i en Suleman de Pakistan, un amic que vam conèixer en el nostre primer camps de treball 
i juntament amb el qual vaig liderar 5 camps de treball. 

Fins ara sempre m’havia considerat una persona bastant independent, però en aquest projecte me’n he 
adonat que un cert nivell d’estabilitat emocional sempre és necessari.



Viu
       Per Maria Pagès Cao

22 anys, del Papiol 
Tipus d’estada: Estada intercultural a Diedorf (Alemanya) 

Quin consell donaries a un/a jove que vol fer una estada a l’estranger? 

Jo estic a Alemanya fent d’au pair, vaig arribar al juny plena de pors i nervis, però ràpid vaig saber que seria 
una de les experiències de la meva vida. 

A tots els joves que vulguin viure una experiència al estranger els recomano que s’arrisquin, perquè qui no 
arrisca, no guanya. Però sobretot us heu de guiar pels sentiments i les emocions. 

Quan vaig contactar amb la família volia marxar per 6 mesos però alguna cosa hem va dir que havia de 
marxar més temps. Ho vaig decidir quan parlava per primera vegada amb aquesta família i finalment vam 
acordar que marxaria 1 any. 

Després de 4 mesos amb ells, el cor em va tornar a dir que volia més temps i de moment se que estaré 3 
o 4 mesos més dels acordats. 

Arrisqueu-vos i viviu. No existeix el moment perfecte per marxar, per això feu-lo vosaltres perfecte. 



La pèrdua de la por
       Per Èlia Vives Ribes 

27 anys, de Barcelona 
Tipus d’estada: Estudis a Alemanya (Categoria a BCN) 

Què és el que més valores de la teva experiència a l’estranger? 

Sovint la por és el principal impediment pel qual no es prenen certes decisions; Que passarà? I si no sóc 
capaç? Com podré trobar això? No conec ningú, qui m’ajudarà? No domino l’idioma, i si no ho entenc? La 
ignorància, la desconeixença i la desprotecció fan por, i la por sovint paralitza. 

Anar a viure a Berlín em va treure les pors, que no eren poques. Vas veient que passet a passet et vas 
superant, soluciones tots els problemes que se’t posen davant (i soleta!), coneixes gent fantàstica sempre 
disposada a ajudar-te, aprens un idioma nou i coneixes cultures i maneres de viure molt diferent a la que 
estàs acostumada.

La meva experiència de 3 anys a Alemanya no va ser gens fàcil, però marxar va ser la millor decisió que he 
pres mai; em va fer fugir les pors i em va obrir la ment. 



Mapa sensorial
       Per Sandra Roig Montané 

35 anys, Vilanova i la Geltrú. 
Tipus d’estada: Estudis a Edinburgh, Escòcia (Categoria al Món) 

Què és el que més valores de la teva experiència a l’estranger? 

Vaig arribar a Edimburg un agost plujós. Si tanco els ulls em ve un record molt nítid, de pluja i de verd. Una 
pluja menuda que no mulla, però que molesta i que a còpia dels anys t’hi vas acostumant. I un verd, un verd 
intens que encara em captiva ara. Mica en mica aprenia a apreciar la grisor dels dies de boira, la tranquil·litat 
i el silenci del blanc després d’una nevada, els colors dels arcs de Sant Martí i el mar, un mar com entristit. 
A la tardor, el verd del fullatge es converteix en un groc i un vermell intensíssims, malgrat tot, el color de 
l’herba sempre es manté intacte. Davant de casa hi ha una església i cada matí quan em prenc el cafè la 
seva silueta es retalla contra un cel que es mou entre un ventall amplíssim de colors, sempre a mercè de les 
imprevisibles condicions climatològiques d’aquestes latituds.

He après a apreciar les olors de la ciutat, una de ben curiosa és la flaire de bacó dels cafès, barrejada amb 
l’olor de civada del fum de les fàbriques de cervesa. Al vespre, l’essència del meu veïnat canvia per l’olor d’oli 
refregit de les botigues de fish and chips i la barreja de alcohol i tabac en l’alè d’aquells que tornen a casa 
després del pub. No cal dir que l’aroma de terra humida és una constant, que malgrat fer-se present a diari, 
mai ha deixat de tenir aquell plaer que un sent a l’hora d’ensumar-la. I una olor de tardor perenne que inocula 
qualsevol altra aroma. També és cert que quan arriba l’estiu aquesta flaire es transforma en herba acabada 
de tallar. Un altre perfum que em provoca una sensació indescriptible a l’olfacte.

Noves textures i gustos poblen ara el meu paladar. Des de la popular Deep fried Mars bar fins a les Haggies, 
passant per tot un seguit de sabors desconeguts fins al moment, alguns dels quals he incorporat a les meves 
receptes.

Vaig sovint a la platja de Portobello. Faig el camí dels espigons amb l’ensordidora remor del mar, no hi ha res 
més que aquest batec constant d’onada violenta que remunta. Quan desfaig el camí, mentre m’allunyo de 
les onades i el crit escandalós de les gavines, torna el soroll de la ciutat. Cotxes i clàxons, telèfons amb difer-
ents tons de trucada, converses en parles desconegudes, canalla que plora, el timbre del bus quan sol·licites 
la parada, etc. Pitjo el botó i baixo a Leith, un racó on pertanyo després de nou anys. Llavors, l’únic que se’m 
reprodueix és el so d’accents provinents de tots els racons repetint frases de cortesia que reflecteixen la 
politeness britànica; paraules pronunciades dins la pressa de les rutines del dia a dia.



Col·lecciono sensacions a la pell i a les mans. El fred de la neu quan la palpes i inevitablement es desgela, 
la flonjor de l’herba que la sents amb tot el cos quan t’hi estires, l’aire fred que et fa caminar arraulit. I les 
coses que no tenen tacte, però que a través de l’oïda es personifiquen en quelcom palpable, com les erres 
tan marcades que es tradueixen a l’ aspresa de l’accent escocès.

He vist la bellesa en llocs on no l’havia trobada mai. Indrets que m’han fet aprendre a revertir valors estètics, 
a aïllar la lletjor i la brutícia de la seva quotidianitat i aprendre així d’altres realitats, no només l’kitascastells, 
del monstre del llac Ness, de whisky, de faldilles o de paisatges de les Highlands. 

Instantànies d’infinitat de paisatges. Una cartografia de sensacions molt íntimes que en l’ara i aquí despullo 
per oferir el que m’ha fet estimar aquesta terra que avui anomeno casa. 



Vaig creixent
       Per Georgina López Crespo

20 anys, de Viladecavalls 
Tipus d’estada: Estudis I pràctiques a Lima (Perú) 

Què és el que més valores de la teva experiència a l’estranger? 

No era d’estranyar que al arribar a un país totalment diferent al meu, jo, com a persona, canviés. Era bastant 
obvi que certs aspectes de la meva vida quotidiana canviarien però no era tant obvi que no només canviés 
el meu dia a dia sinó que canviés jo. 

Havia viscut sempre en una bombolleta, es clar que havia viatjat, però sempre m’havia sentit part de la meva 
terra i per tant al viatjar no deixava de ser una turista.

Aquí Lima he aprés a sentir-me còmode amb el caos. Els primers dies no creia poder-me acostumar. Ara, 
sento com si hagués viscut aquí tota la vida. Conec les maneres de fer i pensar dels peruans i actuo com 
a tal tot i que el meu jo interior no sigui del tot coherent amb els meus actes o la manera de moure’m per 
aquest país. 

Estic creixent. Tots dia a dia creixem, però jo sento que la meva ment a crescut, les meves ganes de conèixer 
món han crescut y la meva empatia respecte a situacions molt allunyades a la meva vida també ha crescut, 
entre moltes altres coses. El que si que enlloc de créixer s’ha fet petit, ha estat les meves pors. De veritat, 
pot semblar molt maco de dir però que alhora de la veritat no es posi en pràctica però no. He vençut moltes 
pors. De fet, fins i tot he aprés a sentir-me tant segura de mi mateixa que no m’importa fer llargs recorreguts 
sola. Tenint en compte que aquí la delinqüència és el pa de cada dia de moltíssimes persones.

Viure aquí m’ha fet obrir-me a la religió i adaptar-me a ella per tal de poder treballar en una llar amb mares 
que han patit violència de gènere i/o sexual. Al principi no em veia capaç de tot i no creure en el catolicisme, 
seguir unes pautes i inclús anar a missa. Ara, tot i que la meva visó sobre la religió no ha canviat, sento que 
inclús m’agrada adonar-me’n de que sóc capaç d’adaptar-me al que sigui per tal de poder estar més a prop 
d’aquestes mares i nens que necessiten que algú en alguns moments els recordi què és estimar.

Així doncs, el que més valoro de tot això és veure’m créixer i veure’m una persona millorada. Amb la ment 
més oberta i el cor igual de sensible, però més valent. 





Tot va començar un matí anant 
a la feina...
       Per Sara Garcia Ratés 

34 anys, de Lleida 
Tipus d’estada: Feina i postdoctorat a Oxford (Regne Unit)

Quina és l’anècdota més interessant o divertida que has viscut a l’estranger? 

Cada matí feia el mateix camí des de casa cap al meu laboratori a la Universitat d’Oxford, allí feia el meu 
postdoctorat sobre la malaltia d’Alzheimer que vaig iniciar l’octubre del 2011 després d’estudiar i realitzar 
un doctorat a la Universitat de Barcelona. Va ser la primera setmana de la meva estada que em vaig creuar 
amb un noi interessant, des de llavors i durant les següents quatre setmanes ens veiem quasi cada matí a 
la mateixa hora i pel mateix tram del recorregut, ens miràvem però no ens dèiem res. De sobte un dia ja el 
vaig deixar de veure i la incertesa i emoció de cada matí va desaparèixer. 

En ser part de la Universitat d’Oxford, tenia accés a moltes activitats i una de les que em vaig afegir va ser 
un grup de cant coral. A part de gaudir molt cantant i descobrint clàssics de la música també hi vaig conèixer 
gent nova i el març del 2012 desprès de fer un concert al teatre Sheldonian de Oxford, vaig anar a cele-
brar-ho amb els meus nous amics de cant en un famós pub que es diu Kings Arms. Allí va ser, quan vaig 
entrar al pub, aquell precís moment d’aquell dia vaig retrobar-me amb el noi que veia al carrer i ens vam 
conèixer; a partir de llavors vam començar a parlar per correu electrònic fins que vam tenir la primera cita, 
un matí abans d’anar a la feina vam prendre un té, com a bons anglesos, i un croissant. Quatre anys més 
tard, encara sóc a Oxford gaudint de la meva recerca en una empresa que va sorgir del grup de recerca i on 
investiguem sobre noves teràpies per la malaltia de l’Alzheimer i… el misteriós noi i jo ens hem casat i tenim 
una preciosa nena mig catalana i mig anglesa.



Optimitzant les diferències culturals
       Per Laia Enrich Sanlorien 

29 anys, d’Igualada 
Tipus d’estada: Feina a Malàisia

Què és el que més valores de la teva experiència a l’estranger? 

Sempre havia volgut treballar fora. Després de llicenciar-me vaig marxar a Londres on hi vaig viure gairebé 
3 anys. Després d’estar temps més a Barcelona, actualment visc a Kuala Lumpur des de fa uns mesos, on 
tinc pensat estar-m’hi fins setembre de l’any que ve.

En un món totalment globalitzat i connectat gràcies a la tecnologia, cada cop més persones de diferents 
cultures ens veiem en la situació de voler treballar conjuntament. Al final, les idees noves surten quan ens 
exposem a perspectives diferents.

L’oportunitat de desenvolupar la intel·ligència cultural és per mi l’objectiu últim de qualsevol experiència a 
l’estranger, així com a casa. Intel·ligència cultural entesa com la capacitat de relacionar-se i treballar de 
forma efectiva en situacions diferents des del punt de vista cultural, i com a confluència natural de les ja 
establertes nocions de quocient intel·lectual i intel·ligència emocional. 

Molts dels problemes que tenim al voltant són el resultat de falta de comunicació, malentesos y males inter-
pretacions. Amb la intel·ligència cultural, per oposició a la ignorància cultural, creuem ponts que ens perme-
ten actuar de manera global, aprenent a ser operatius en situacions totalment alienes i a superar barreres 
que pot ser que ni tan sols siguin geogràfiques.

L’habilitat d’entendre a les persones i d’estar interessat en elles suficientment són elements essencials en 
la comunicació. Partint primer de la comprensió de la nostra pròpia cultura i del què aquesta significa per 
nosaltres, es tracta d’entendre què és el que ens fa ser com som i com això afecta en la manera en què ens 
relacionem amb els altres. 

La intel·ligència cultural s’adquireix a través de l’experiència, anant als llocs i parlant amb la gent. És molt 
més que col·leccionar estampetes al passaport. Podem viatjar dins la nostra ciutat, podem viatjar a través 
de generacions.

És un tema d’actitud, de deixar la porta oberta o tancada, de deixar que entrin, i de sortir nosaltres.





Felicitat
       Per Montse Puig Pastalle

31 anys, de Barcelona 
Tipus d’estada: Estudis i feina a Vancouver (Canadà) 

Quin consell donaries a un/a jove que vol fer una estada a l’estranger? 

Desprès de 5 anys, encara em salten les llàgrimes recordant Vancouver. Anar al Canadà em va obrir els 
ulls, la ment i va fer que fos capaç de saber que era Felicitat. En aquell precís instant sabia que era feliç, en 
aquell moment més curt que una inspiració, sabia que volia dir ser FELIÇ. A l´estiu a Wreck Beach, amb les 
postes de sol i els 350 esglaons per baixar a la platja, aprenent a fer latte art, veient el barça a les 02.30 am, 
viatjant a les rocoses... Vancouver em va enamorar, I segueixo enamorada, va ser la millor experiència de 
la meva vida.

Tinc un postgrau, un màster, molta formació, i si, era feliç fent cafès. Era molt feliç obrint la cafeteria de Rob-
son St... El meu cor em va dir : Queda’t! Però el meu cap em va dir: “De debò? Tens una carrera, un Màster, 
mil cursos... i et quedaràs fent cafès?”.

Així que volent ser racionalment responsable vaig tornar a Europa... I tal com vaig trepitjar aquell aeroport 
europeu, vaig començar a plorar... m´havia equivocat... Si, treballaria de la professió on la meva família i jo 
havíem invertit tant temps i diners... però no seria feliç...

I precisament aquest seria el meu consell a un jove: SIGUES PASSIONALMENT IRRESPONSABLE!!! EN-
CARA QUE HAGIS ESTUDIAT I PAGAT CARRERES I MASTERS PER SER BON METGE,ENGINYER, 
PILOT, QUIMIC... SI ETS MÉS FELIÇ FENT UNA ALTRE COSA, FES-HO, A CASA O FORA, PERO NO 
DEIXIS DE FER MAI EL QUE ET FA FELIÇ PERQUE EL TEU ENTORN O TU MATEIX HO CONSIDERA 
“MENYS” QUE TENIR UNA CARRERA. SIGUES PASSIONALMENT IRRESPONSABLE!!!



Fes-ho
       Per Marc Flament Macià

25 anys, de Barcelona 
Tipus d’estada: Estudis i feina a Edinburgh (Regne Unit) 

Quin consell donaries a un/a jove que vol fer una estada a l’estranger? 

Canviar de país, és canviar de vida, avançar, aprendre i molt més. Si tens ganes d’aventures, no ho dubtis.
Si no parles l’idioma, ràpid l’aprendràs.
Si no tens diners, treball trobaràs.
Si no tens casa, a l’hostal dormiràs.
Si no ets feliç, espera i ja veuràs.
Català, a tot arreu, amics trobaràs.
No perdis temps, és el únic què recuperar, no podràs. 



Lluny, però com a casa
       Per Nereida de la Mata 

29 anys, de Barcelona 
Tipus d’estada: Estudis a París (França) 

Quin consell donaries a un/a jove que vol fer una estada a l’estranger? 

Una vegada més tinc la maleta fins a dalt, cada viatge a casa per curt que sigui l’aprofito per pujar-me tot. 

Allò que no puc trobar més enllà dels Pirineus. Embotits embassats al buit no en falten, pernil de gla, espe-
tec, llonganissa, sobrassada sense oblidar algunes llaunes en conserva del Mercadona!... ja en podrien obrir 
uns quants per París. 

En fi, no és tot ja que no marxo mai sense una o dues ampolles de Fairy, i a vegades inclús algun espanyol 
també me l’ha encarregat. Tomàquet Solís, i una bona truita de patates pel viatge acaben tancant el que 
acaba sent una reserva sota el llit del meu estudi de 16m2. 

Un consell, perseguir els teus somnis fins al final, i prioritzar el que t’emportes. Valoraràs molt més les coses 
de casa quan vegis que fora no les trobes, tria les teves i gaudeix del viatge! Tots tenim lloc sota el llit per 
conserves, o això he vist en tots els estudis de París dels Erasmus de casa. 



Llença’t!!
       Per Henar Pomada Pérez 

35 anys, de Cubelles 
Tipus d’estada: Feina al Canadà 

Quin consell donaries a un/a jove que vol fer una estada a l’estranger?
 
El meu consell és que més val penedir-se d’allò que hem fet que d’allò que hem deixat de fer. Fa uns mesos 
vaig llegir un reportatge sobre una infermera que acompanyava a la gent que estava a punt de morir. En 
aquesta entrevista, es llistaven les 5 causes per les quals la gent es penedia més just abans de morir. En-
capçalava la llista el no haver complert i/o perseguit els propis somnis, sinó molts cops els dels altres (feina, 
fills, obligacions econòmiques, etc.). La segona de la llista feia referència a la feina: “tant de bo no hagués 
treballat tant”. Amb això vull dir que per 4 dies que estem aquí, val més aprofitar-los i fer o intentar fer totes 
aquelles coses que ens motiven, ens il·lusionen, en definitiva, ens fan sentir vius.Viure a l’estranger és una 
experiència única que ens obliga a sortir de la nostra zona de confort i a afrontar situacions i reptes que mai 
viuríem si ens quedéssim a casa. 

El primer cop que vaig marxar a l’estranger va ser als 25 anys amb un SVE (Servei de Voluntariat Europeu) 
a Islàndia i des de llavors que no he parat de viatjar pel món. Han estat mesos i anys increïbles plens de 
reptes, aprenentatges, situacions surrealistes, amistats i enemics per tota la vida, paisatges propis d’un altre 
planeta, i mil coses més. Ara estic al Canadà, vaig arribar l’any passat amb una WHV (working holiday visa) 
i ara mateix estic fent un road trip pels parcs nacionals de la costa oest amb dos voluntaris més que vaig 
conèixer a Islàndia ara fa 10 anys! 

Islàndia va ser l’inici de tota una sèrie d’aventures que m’han portat a recórrer diversos països del món, a 
conèixer cultures, gastronomies, idiomes, religions i filosofies de vida diferents a la meva. No puc emfatitzar 
prou l’experiència tan increïble que és viure a l’estranger, passar de ser un turista a ser un viatger, aprendre 
un idioma nou o millorar-lo i fer amistats que duraran tota la vida. En definitiva, com deia Mark Twain: “Viatjar 
és fatal per als prejudicis, la intolerància i l’estretor de mires”.



China y sus gentes
       Per Anabel Garcia Ramon  

28 anys, de Sant Boi de Llobregat
Tipus d’estada: Estudis a Madeira (Portugal)

Quina és l’anècdota més interessant o divertida que has viscut a l’estranger? 

Yo volvía después de un muy intenso mes de mochilera yo sola por Tailandia, donde me habían robado, 
devuelto el dinero, sobrevivido con 300 € (normalmente la gente se lleva mínimo 600€ para un mes) y todo 
comiendo y durmiendo en los sitios más baratos y surrealistas entre Tailandeses y hippies extranjeros. 
Supongo que mi audacia para viajar con tan poco se debe a que ya tenía experiencia por Asia, en esa altura 
ya llevaba viviendo un año y medio en China, había terminado mi carrera de Bellas artes recientemente y 
me disponía a volver para seguir con mis clases de chino en Nanjing, China. 

El problema es que no soy una persona muy precavida y organizada, más bien confío en mi suerte, pero ese 
día creo que me pase de confianza...

Ahí estaba a las 3 de la mañana en la calle más fiestera de todo Bangkok buscando un bus hacia el aero-
puerto. Conseguí llegar a tiempo y cogí mi vuelo a Wuhan, ciudad que estaba a 540km de Nanjing.

El plan era llegar, comprar mi billete de tren y dormir ya de noche en mi residencia estudiantil. Lo que yo no 
preví fue que había aterrizado justo cuando era el fin de las vacaciones chinas, que es cuando TODO el país 
se moviliza, y yo solo llevaba dinero para un billete de tren y un plato de comida.

Fui a comprar mi billete felizmente con mi chino chapurreado y me comunicaron que no había trenes ni para 
hoy ni para mañana. En ese momento se me cayó el mundo a los pies, casi no había dormido y me encon-
traba en una mini-estación de tren lleno de chinos gritando y yo sin dinero para pagarme un hostal o comida 
y sin dinero en el teléfono para avisar a mi madre o amigos. 

Me imagine durmiendo en el suelo de la estación esas noches...Al final salí de allí en busca de una señal 
divina y me encontré a un chino con un cartel de buses.

Llegue a la tienda que vendía billetes de bus y pedí uno a Nanjing, me dijeron que no había. Busque deses-
perada otras tiendas y encontré otra donde volví a preguntar. Y otra vez me dijeron que no había. Entré en 
tal desesperación que me puse a llorar delante del chino del mostrador. El hombre al verme así me pregunto 
que qué pasaba y yo con mi escaso chino le dije que sólo tenía dinero para un billete de bus y un poco de 



comida y que no sabía qué hacer para llegar a mi ciudad.

El buen hombre me invito a la sala de espera con un poco de té y comenzó a llamar por teléfono. Después 
de eso me dijo que me había conseguido un billete de bus y me trajo una bolsista con comida para mi viaje.
A todo esto apareció un motorista/taxi. El hombre de la tienda me dijo que me fuese con él y yo pese a lo 
surrealista de la situación me subí a la moto sin saber dónde iba. Solo me quedaba confiar. 

Después de cruzar media ciudad aparecí en una estación de bus en medio de la nada y cuando llegue una 
mujer me dijo si yo era la extranjera sin dinero, asentí riéndome y la mujer me enseño el bus-cama y mi 
camita. 

Conseguí llegar a Nanjing pero volvía a estar en medio de la nada y sin dinero. La buena mujer del bus le 
explico mi historia a un taxista que estaba ahí al lado y el hombre decidió ayudarme a cambio de nada. Tal 
era mi estupor total en las últimas 24 horas que no podía parar de darle las gracias a todos los chinos que 
me había encontrado y me habían ayudado altruistamente.

Tras experiencias así llegas a la conclusión que solo hay que confiar en la vida y que puedes encontrar 
cualquier persona sea de la nacionalidad que sea dispuesta a ayudarte en un apuro. ¡Confiemos en la vida 
y en las personas! 



Construint ponts i creuant murs 
a Berlín
       Per Alícia Claramunt Ortega

22 anys, de Sabadell 
Tipus d’estada: Pràctiques a Londres (Regne Unit) 

Què és el que més valores de la teva experiència a l’estranger?   

Conegut però cert, confirmo amb rotunditat la idea de què les experiències a l’estranger són realment enriq-
uidores i transversals. Tanmateix, considero que el tracte amb la gent ha sigut, sense cap mena de dubte, el 
protagonista de la meva experiència.

La meva estada a l’estranger ha consistit en realitzar unes pràctiques en un centre de recerca federal tec-
nològic a Berlín, Alemanya. Considero que aquesta vivència ha valgut realment la pena i és precisament això 
el que em motiva a voler compartir la seva essència amb altres persones. Espero aconseguir transmetre a 
tots aquells que llegeixin aquest escrit la il·lusió necessària per fer el pas “de Barcelona al Món”.

Relacionar-me amb persones en un entorn multicultural i sobretot, allà on jo era una estrangera, és ex-
tremadament valuós perquè significa una pràctica intensa de valors com ara respecte, tolerància, humilitat 
i paciència. 

Amb el temps, el fruit d’aquest esforç és excel·lent; he après a escoltar més i mostrar-me més oberta a punts 
de vista diferents. A més a més, sento que tractar amb gent de cultures diferents apropa a les persones i això 
es tradueix en una actitud més comprensiva amb les diferents realitats que ens envolten.

També m’agradaria reforçar el valor d’aquesta experiència destacant alguns aspectes que són interessants, 
però que crec que de vegades queden a l’ombra. 

D’una banda, el fet de veure que no tan sols ets capaç de desenvolupar-te en un entorn laboral sinó que, a 
més a més, ets capaç de fer-ho a l’estranger, proporciona una sensació de realització personal molt gratifi-
cant. 

D’altra banda, el repte de resoldre per un mateix i en un altre idioma els diferents entrebancs que sorgeixen 
a la vida quotidiana et fa sentir autònom i capaç; una cosa extraordinàriament reconfortant.



En conjunt, doncs, tinc la impressió que les experiències a l’estranger tenen un efecte molt positiu en la so-
cietat en què vivim perquè contribueixen a aproximar-nos. 

Durant l’estada hi ha temps tant per riure i treure ferro dels estereotips i costums d’un indret, com per des-
mentir-los. Alhora, ens permet comprovar que, efectivament, no hi ha cap lloc perfecte, sinó que a tot arreu 
podem trobar avantatges i inconvenients. 

Sento, per tant, que he aportat el meu gra de sorra contribuint a estendre ponts entre persones d’arreu del 
món tot gaudint de les moltes coses que ens uneixen –més de les que sovint pensem!– i aprenent a veure 
allò que ens diferencia no com un mur que ens separa, sinó tot el contrari, com un valuós caràcter d’unicitat. 

Per què hauríem de voler ser tots iguals? Seria molt avorrit!



Longueville-sur-Scie
       Per Marc Gispert-Saüch Llopis 

31 anys, de Girona 
Tipus d’estada: Feina a Alta Normandia (França) 

Què és el que més valores de la teva experiència a l’estranger?     

El que més valoro de la meva experiència és el fet d’haver incorporat una llengua estrangera com és el 
francès i dialectes com el cauchois com a propis. De fet, quan integres la tercera o quarta llengua te n’adones 
compte el dia que somnies en tal llengua. 

Un cop t’adaptes a una altra cultura i llengua, també obres un munt de punts de vista diferents. Tot i ser veïns 
som i ens organitzem de maneres realment molt diferents. Això realment t’enriqueix molt! 

Jo vaig venir a França amb la intenció de quedar-m’hi un parell d’anys i j’ai vaig cap al quart. Aprendre no 
cansa. 

Gràcies per permetre’ns de compartir. 

Bon courage!       



Sentiments a nous indrets
       Per Judith Estrada Navarro 

30 anys, de Premià de Mar
Tipus d’estada: Feina a Kornwestheim (Alemanya) 

Què és el que més valores de la teva experiència a l’estranger? 

Fa quatre anys emprenia un llarg viatge amb el meu cotxe carregat fins dalt, una nova etapa, nova gent, nous 
coneixements, noves energies... 

Amb el temps, te n’adones que el més important és trobar-te amb tu mateix i ser el teu millor aliat. Ja no hi ha 
marxa enrere, res tornarà a ser el mateix perquè tu hauràs canviat. Començaràs a tindre nous costums, et 
voldràs integrar al màxim perquè serà la millor manera de conèixer millor la seves costums i la seva cultura. 

Jo he aprés en aquest camí, que res canvia quan tornes a la teva terra, tothom segueix el seu curs i tu també, 
però sempre tindràs un altre punt de vista amb el pas del temps.

La distància i els canvis són els millor aliats de la fidelitat d’aquells que t’estimem. Els que es queden, són la 
base de la teva alegria, els que no hi són més, són la base del teu temps, aquell que ja no hauràs de dedicar 
a qui no et mereix. 

L’esforç i la lluita continua ara i sempre! Tot i que sempre desitgem més del que tenim i sempre hi ha algú 
que ens falta, saber-ho i acceptar-ho també et fa més feliç i aprenem molt més a valorar-ho quan ho tenim, 
encara que sigui per uns instants.

Amb mals i bons moments seguiré construint amb els que estimo aquest camí que jo mateixa vaig triar.  



El camí de la descoberta personal
       Per Jordi Furnells Sánchez

25 anys, de Barcelona   
Tipus d’estada: Estudis i feina a Bristol (Regne Unit)   

Què és el que més valores de la teva experiència a l’estranger?   

El que més valoro d’estar vivint a l’estranger és el fet que m’ha fet sortir de la meva zona de confort i millorar 
en pocs mesos l’idioma. M’ha permès conèixer-me més a mi mateix, enyorar molt més del que em pensava 
a la família i als amics, ser conscient de les meves fortaleses, debilitats i pors, poder celebrar els triomf que 
em van passant i que em motiven a seguir endavant. 

En el meu cas estic vivint a Bristol i he pogut trencar la barrera de l’idioma després de dos mesos d’arribar a 
Anglaterra. El meu nivell d’anglès era bàsic i en prou feines em podia comunicar amb gent estrangera. Però 
això canvià ja que he intentat viure amb anglesos des de que estic aquí. Aquest punt és molt important per 
millorar amb l’idioma però a la vegada és frustrant ja que hi ha molta demanda i poca oferta en l’allotjament. 
Això condiciona el fet que per entrar a viure amb estrangers acostumen a fer uns càstings per conèixer-te. 
Vaig haver de canviar-me de casa i per diversos problemes dues amigues em van haver d’acollir durant mes 
i mig. Finalment em varen elegir d’una casa d’anglesos i actualment estic compartint pis amb un estudiant 
anglès d’Espanyol i Francès a la Universitat de Bristol i un enginyer irlandès. 

Després de dos mesos em varen fer dues entrevistes per treballar com a cambrer d’esmorzars en un dels 
millors hotels de Bristol. Tingué la sort de poder millorar l’idioma ràpidament. El contacte directe amb els 
clients és molt important en aquests hotels luxosos i per tant sempre que podia tenia detalls amb els clients: 
mantenia converses i tenir detalls amb ells, per exemple donar un tros de pastis si era el seu aniversari. El 
nostre caràcter mediterrani ens tendeix a ser molt més propers i detallistes de cara al públic. 

Després de l’estiu em proposava trobar feina relacionada amb la carrera de Ciència i Tecnologia dels Al-
iments i em vaig oferir com a tècnic de qualitat en una indústria alimentària. Em varen oferir una vacant 
d’operari la qual em permetia tenir experiència relacionada en el sector i addicionalment col·laborar amb el 
departament de qualitat. A vegades es dur però intento pensar que és important de cara a aplicar conceptes 
del grau tot i que sigui en un posició inferior i que em permetrà poder trobar una feina millor. 

Pel que fa a l’entorn social, mica en mica he anat creant amistats amb gent estrangera i anar coneixent el 
seu entorn. La primera vegada que em trobava amb una amiga americana en un pub havia de interrompre-la 
constantment i fer anotacions amb el mòbil. Després de pocs mesos fèiem broma d’aquesta anècdota ja que 



podia participar activament en les converses amb la seva amiga sueca. 

També ha sigut molt important al tenir un grup d’amics internacional el qual m’ha obligat a ser capaç de parlar 
en anglès amb amics espanyols en front de persones de parla no espanyola. Quan ets capaç de fer això ja 
tens molt guanyat!

Per mi és molt important estar envoltat de persones de diferents orígens i cultures i per exemple m’he apun-
tat al gimnàs on intento anar sovint i així em serveix també per relacionar-me amb gent local de Bristol. 

En definitiva, està sent una experiència molt enriquidora la qual em permet seguir tirar endavant en una 
ciutat genial i rodejat dels que ara s’han convertit en la meva segona família. Sembla que hagi marxat de 
casa fa més d’un any i dia a dia em fa replantejar-me els meus objectius personals i laborals, el meu passat, 
present i futur. 



I per què no marxar?
       Per Marta Guevara Ferrer 

22 anys, de Gavà   
Tipus d’estada: Estudis i pràctiques a Hamburg (Alemanya) 

Què és el que més valores de la teva experiència a l’estranger?   

Marxo… o no marxo? Marxo...? I si allà no m’entén ningú? Aquestes eren les preguntes que em venien al 
cap cada cop que pensava en deixar Barcelona, la que havia estat la meva ciutat durant 22 anys, i començar 
una nova etapa a Hamburg (Alemanya). No només tenia aquests dubtes per la llengua (ja que no sabia res 
d’alemany), sinó perquè no sabia amb qui em trobaria allà ni si jo mateixa els entendria. Però un cop allà la 
meva percepció va canviar, la gent era com mai me l’havia imaginat i cap dels tòpics es complien. Em vaig 
trobar amb persones molt amables, educades i, sobretot, amb molta empatia. 

Però allà m’esperava un gran projecte: anar un pas més enllà en els descobriments sobre la fibrosi quística. 
El meu objectiu a Hamburg era dur a terme aquest projecte en un grup de recerca per finalitzar la meva 
carrera com a Bioquímica. 

Ara encara segueixo submergida en el món de la recerca en un grup de la Universitat d’Hamburg amb el que 
cada dia aprenc milers de coses noves i em sorprenen amb la seva cultura que, encara que no ho sembli, 
és bastant diferent a la nostra. Però com sempre s’ha dit, de tot se n’aprèn, de les igualtats i diferències i, 
per sobre de tot, de les persones, que són les que acaben fent que una nova ciutat torni a ser casa nostra. I 
això és el que acaba succeint quan vius una gran experiència a l’estranger... que totes les vivències s’acaben 
convertint en una de les nostres millors aventures. 

I ara segueixo amb els mateixos dubtes amb els que he començat a explicar la meva història, però amb la 
gran diferència d’haver-la viscut. Em quedo... o no em quedo? I si no hagués marxat?



Fora de casa, estàs tu amb tu mateix
       Per Laia Guillamet Vilà 

27 anys, de Sant Feliu de Llobregat   
Tipus d’estada: Pràctiques a Limousin – Aubusson (França)   

Què és el que més valores de la teva experiència a l’estranger? 

La meva estada de sis mesos a França, en un petit poble d’interior francès anomenat Aubusson, em va servir 
per iniciar un camí d’aprenentatge i creixement personal. 

La meva experiència s’emmarca en el programa Eurodyssée està que està destinat a l’intercanvi de joves, 
entre 18 i 30 anys, recentment graduats a la universitat, entre certes regions d’Europa. La beca permet re-
alitzar una estada de pràctiques de 3 fins a 7 mesos per tal de prendre contacte amb el mercat laboral fora 
del propi àmbit regional. Per una banda, la beca Eurodyssée cobreix pràcticament totes les despeses de 
l’estada, a més d’un curs de llengua i una bateria àmplia d’activitats culturals. Per l’altra, ofereix un asses-
sorament i un suport constant pel què fa als tràmits i a les gestions que tota persona ha de fer quan canvia 
temporalment de lloc de residència a un altre país. 

Amb tot, aquesta oportunitat purament formativa no només juga un rol importantíssim en un col·lectiu inquiet 
i amb grans aspiracions professionals sinó que s’ha d’entendre com una experiència integral.

 En aquell temps, no només vaig tenir ocasió d’aprofundir en l’idioma, de conèixer nous llocs, de fer noves 
amistats sinó de descobrir parts de mi mateixa que tenia poc treballades. Una estada a l’estranger et fa 
créixer en tots els sentits!  



Estima la por
       Per Aïda Massana i Molina 

24 anys, de Barcelona   
Tipus d’estada: Voluntariat al Perú   

Quin consell donaries a un/a jove que vol fer una estada a l’estranger?

El meu consell és senzill: Estima la por. La por és l’acompanyant etern de qualsevol viatge malgrat ningú l’ha 
volgut ficar mai dins de la maleta. Abans de volar, pren la costum de disfressar-se de nervis, de papallones 
a la panxa, de pressa per marxar. 

Visitant Kuélap, la ciutat dels núvols, vaig entendre que sovint la por és també il·lusió estancada al coll, i 
quan et perds l’aniversari dels teus germans comprens que molts cops la por es torna enyor i soledat. 

La por és el record del que t’han dit mentre camines pels carrers sense asfalt ni il·luminació d’un poble de 
l’Amazònia peruana més tard del que t’agradaria. 

La por és la teva por i la por de tots aquells que t’estimen quan no saben ni localitzar-te en un mapa mun-
di. És per això, que quan viatges, quan t’allunyes de casa i de sobte només menges “ceviche”, parles amb 
paraules que fa mesos ni coneixies, descobreixes noves maneres de viure i entendre el món, i et trobes de-
sorientat i meravellat per igual, tu has d’abraçar la por. L’has de fer teva, fer-ne bandera i començar a dur-la 
amb orgull. Perquè és normal que hi sigui, et farà créixer, et farà veure més enllà del que et diguin els demés. 
I el més important de tot: et farà triar camins en moments on no en voldries triar cap i a mesura que passi el 
temps, t’obligarà a fer-ne el teu propi. 

Quan tornis, perquè sempre tornem, la por serà tan teva que li hauràs de canviar el nom i a partir d’aleshores 
l’anomenaràs nostàlgia.



Treball d’estiu als Països Baixos
       Per Mohamad Marrawi Marrawi 

41 anys, d’Esplugues de Llobregat      
Tipus d’estada: Feina a Uitgeest (Països Baixos)   

Què és el que més valores de la teva experiència a l’estranger? 

He treballat durant tres mesos com a assistent de producció a una empresa de logística a les afores d’Am-
sterdam. Era una feina dura però ben pagada. L’empresa ens posava el cotxe i la casa i ja ens ho descomp-
tava del salari. Vaig entrar mitjançant una agència de treball a Espanya, que va fer de mitjancera, però qui 
ens va fer el contracte va ser Randstad Holanda.     



Rubén Fernández - Londres
       Per Rubén Fernández 

27 anys, de Barcelona   
Tipus d’estada: Feina a Londres (Regne Unit)   

Quin consell donaries a un/a jove que vol fer una estada a l’estranger?   

El consell que li donaria a qualsevol jove i que dono sempre que em pregunten al respecte, és que hi vagin 
amb molta barra, que no es tallin i que el no ja no tenen, així que fins que no ho intentin no sabran si tindran 
èxit. 

En el meu cas concret, Regne Unit, el nivell d’anglès sempre surt com a tema a tenir en compte. Òbviament, 
quant millor sigui, més altes serien les probabilitats de que aconsegueixin el treball que volen. Jo no tenia 
cap títol a l’arribar a Londres, però havia vist molt de cinema en versió original, i vaig acabar treballant de 
cara al públic, cosa que va influir molt en que sigues més fluid encara, i en 3 mesos acabés inclòs pensant 
en anglès. 

Va ser tota una aventura que es va acabar convertint en un període d’un any d’estada al qual vaig conèixer 
la seva cultura, ciutats i gents, i que recordo com un dels millors de la meva vida fins ara.     



L’aprenentatge
       Per Dúnia Contreras Carballo 

32 anys, de Mataró  
Tipus d’estada: Estudis a Utrecht (Països Baixos)    

Què és el que més valores de la teva experiència a l’estranger? 

Pot sonar a tòpic, però per a mi el més important de viure a l’estranger és l’APRENENTATGE. I sí, ho poso 
en majúscules perquè considero que es tracta d’un aprenentatge transversal que engloba diferents coses. 

En primer lloc és molt important aprendre una altra llengua i ser capaç de desenvolupar una rutina en aques-
ta, però també és igual d’important aprendre a conviure dins una altra cultura, que comporti maneres difer-
ents de relacionar-se en la vida social, diferents horaris, diferents hàbits per menjar, etc. 

Però més enllà de tot això, l’aprenentatge més important de tota l’experiència és aquell més primitiu: arribar a 
un lloc nou des de 0 i començar a teixir una nova vida, una nova realitat diària que, per poc temps que sigui, 
es transformarà en la nostra nova rutina. Aquest és el punt més important, el que et dóna més força: veure 
que ets capaç de construir una nova vida des del principi en un lloc nou amb tots els grans canvis que això 
comporta.    



Afronta les pors i gaudiràs 
d’una gran experiència!
       Per Anaïs Pou Salip 

24 anys, de Banyoles   
Tipus d’estada: Voluntariat a Pesaro (Itàlia) 

Quin consell donaries a un/a jove que vol fer una estada a l’estranger?   

Fer un Servei de Voluntariat Europeu (SVE) per mi ha estat una gran experiència. Durant 6 mesos vaig tenir 
l’oportunitat de viure a Itàlia, fer de voluntària a la Creu Roja, conèixer gent d’arreu d’Europa, compartir punts 
de vista amb gent molt diferent a la que m’envolta a casa, etc. 

El meu projecte consistia en col·laborar amb els serveis socials i assistencials que ofereix la Creu Roja Itali-
ana. Ara que ja he tornat i m’he tornat a adaptar a Catalunya, si miro enrere estic contenta de la decisió que 
va prendre el meu jo passat al triar aquest projecte. Vaig tenir l’oportunitat de veure la realitat de la ciutat que 
m’acollia i de tenir contacte directe amb els habitants. 

El que més em va agradar va ser que des del SVE et motiven a crear el teu propi projecte personal i a tenir 
iniciativa, això em va permetre col·laborar amb un centre de dia per a persones amb Alzheimer. Va ser una 
experiència molt enriquidora ja que vaig aprendre com tractar amb la gent gran, entenent la personalitat de 
cadascú i tenint un tracte particular per a cada una de les necessitats.

Per a mi era un repte constant. Quan vaig marxar el meu nivell d’anglès no era gaire bo i em vaig trobar 
de cop vivint amb altres cinc voluntaris, tots d’arreu d’Europa. Això em va ajudar molt a millorar l’anglès i 
a la vegada estava començant amb l’italià. Al principi em va semblar gairebé impossible, però envoltada 
d’aquells estranys, que es van convertir en bons amics en un temps molt curt, va acabar sent molt més sen-
zill del que em pensava. 

No només durant les hores de voluntariat és quan tenia la sensació d’estar aprenent, era un continu. Fins i 
tot quan anava a passejar per el centre de la ciutat em sentia envoltada de nous aprenentatges, podia ob-
servar una cultura diferent tot i que em pensava que la cultura italiana no era diferent a la nostra. Vaig poder 
descobrir què s’amaga darrere dels estereotips italians: les mares i àvies sobre-protectores, menjar pasta 
cada dia o perquè mouen tant els braços quan parlen? Coneixent la història d’aquest país és quan vaig pod-
er comprendre perquè aquests estereotips formen part de la seva manera de ser. 



Recomanaria a tothom marxar a l’estranger, ja sigui per estudis, com per fer un voluntariat o anar a treballar. 
Per mi no només han estat 6 mesos inoblidables, que també, sinó que m’han ajudat a saber què vull fer, a 
agafar el timó de la meva vida i a tornar a casa amb ganes de crear nous projectes. 

Quan et trobes fora de casa, fora de la teva zona de confort, és quan realment et sents viu, quan aprens a 
conèixer-te a tu mateix i quan realment aprens de tot allò que t’envolta. 

M’agradaria poder dir a tots els joves que aprofitin aquestes oportunitats, que no tinguin por, ja que darrere 
d’aquestes pors només hi trobaran aprenentatges i vivències úniques.     



Darrere d’un problema, hi ha 
una oportunitat
       Per Raül Sánchez Miras  

22 anys, de Montcada i Reixach 
Tipus d’estada: Estudis a Utrecht (Països Baixos)  

Quina és l’anècdota més interessant o divertida que has viscut a l’estranger? 

Corria l’any 2014, era un matí d’hivern atípic als Països Baixos, el cel estava clar i el sol es mostrava immens 
i poderós. Jo i uns altres companys de residència teníem previst, des de feia ja un parell de setmanes, sortir 
cap a Alemanya aquell mateix matí i recórrer el país en cotxe durant un parell de dies. Ben d’hora vam sortir 
cap a la sucursal on ens llogaven el cotxe que ja teníem aparaulat. El problema va arribar, com no, amb els 
diners. Just quan anàvem a pagar, ens van demanar el doble de paga i senyal per ser menors de 25 anys i, 
com no vam poder reunir tal quantitat de diners, el nostre pla es va veure ensorrat. De tornada a la residèn-
cia, quan li vaig explicar el que ens havia passat a un company de pis, al Danny Sun, un noi de la Xina, em 
va dir que era una llàstima malgastar aquells dies de festa a la residència. Així doncs, em va animar a buscar 
alternatives i, cap a les onze de la nit, estàvem tots dos asseguts en un bus camí de París. Vam arribar cap 
a les cinc del matí i vam decidir anar a veure com sortia el sol davant de la mateixa Tour Eiffel. Aquell dia em 
vaig aixecar pensant que dormiria a Hamburg i vaig acabar fent-ho en un bus de camí a París. Crec que en 
això consisteix viure a l’estranger o, millor dit, en fer un Erasmus, es tracta d’aprofitar al màxim tot el temps 
disponible i, sobre tot, deixar-se portar i gaudir de totes les noves experiències que puguem viure. Però no 
vull acabar aquest relat sense mencionar que, com a anècdota dintre de l’anècdota principal, el Danny i jo 
ens vam perdre dins del Louvre i no vam aconseguir trobar-nos fins a la tarda, ja de tornada a l’hostal... 

Un viatge que no tenia planificat forma part del meu Hall of fame de viatges realitzats.



Simplemente hazlo
       Per Ismael Alonso Fernández 

30 anys, de Sant Boi de Llobregat   
Tipus d’estada: Voluntariat a Vílnius (Lituània)  

Quin consell donaries a un/a jove que vol fer una estada a l’estranger?   

Lánzate. Probablemente tendrás muchos miedos. Que si no sé el idioma del país, que si no sé muy bien 
inglés, que si no sé qué pasará con los compañeros, que si no... ¡basta de que si no! Si tienes tantos miedos, 
empieza con un voluntariado donde tienes un montón de garantías de seguridad. Una vez fuera, verás que 
todos esos miedos no son más que límites que empiezan y acaban dentro tu mente. Una vez fuera, todos 
esos temores no son más que minucias comparado con todo lo que te vas a encontrar: nuevas experiencias, 
el descubrimiento de habilidades que desconocías que tenías, el comenzar a hacer cosas que aquí nunca 
te habrías ni siquiera planteado probar, el chute en vena de autoestima, la sensación de ser capaz de hacer 
mil cosas y un sinfín de estímulos que serían imposibles de mencionar en este espacio.

Y es que, salir al extranjero suele ser como ese primer beso. Lleno de dudas al principio pero que una vez 
empiezas, lo único que puedes preguntarte es “¿por qué diablos no lo hice antes?”.       




