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Si esteu pensant en inscriure-us amb un company/a, us recordem que enguany 

gestionarem  inscripcions conjuntes a projectes a Europa només fins al dia 2 

d’abril. 

 

Generalment, a Cocat no recomanem que participin persones juntes en un camp 

de treball, en primer lloc perquè creiem que és una experiència molt més 

interessant i enriquidora si es fa sol. La gent que hi ha participat altres anys t'ho 

asseguraria! 

A més, perquè l’acceptació de dues persones juntes al mateix camp de treball a 

projectes a Europa és força difícil, considerant la gran demanda, i que en un camp 

internacional s’intenta respectar un equilibri de nacionalitats i normalment hi 

participen només dues persones d’una mateixa nacionalitat.  

Per tant, si ja s’hi hagués algun altre espanyol confirmat a aquell camp, o el grup 

de voluntaris fos molt petit, no en podrien acceptar 2 més. 

Si igualment ho voleu intentar, fins al dia 2 d’abril us demanem: 

- indicar al formulari el nom de la persona amb qui voleu participar al camp 

de treball, posar les mateixes opcions i enviar la sol·licitud i el pagament de 

la quota el mateix dia, per tal de poder-les gestionar juntes.  

- tenir flexibilitat i triar mínim 6 projectes (en comptes de 3) per tal que 

tinguem més opcions de gestió. Aconsellem de triar projectes que tinguin 

un número de voluntaris major, ja que pot resultar més senzill poder 

trobar plaça per a dues persones; 

- fer un cop d’ull al llistat adjunt, que resumeix els camps a on sabem que 

segurament NO poden acceptar més d’un voluntari hispanoparlant. 

Per tant, si voleu fer una inscripció conjunta, eviteu qualsevol dels projectes 

d’aquesta llista.  

IMPORTANT! Aquest llistat és indicatiu, i no significa que als projectes que NO hi 

apareixen es pugui garantir la acceptació conjunta!  

A més, tingueu en compte que cada dia es gestionen desenes d’inscripcions així 

que el numero de places lliures va canviant molt ràpidament i no podrem garantir la 

actualització del llistat d’ofertes. 

Projectes que accepten només un voluntari català 

 

Alemanya Inscripcions conjuntes NO possibles a 

ICJA07, ICJA08, ICJA16 

IBG 12, IBG 13, IBG 20, IBG 41, IBG 43 

VJF2.12, VJF3.4, VJF3.8, VJF5.1, 

VJF6.5, VJF2.5, IJGD 75105 

Bèlgica CBB i JAVVA: en tots els projectes 

només s'accepta a un voluntari català 

Bielorússia LYVS: inscripcions conjuntes NO 

possibles LYVS 02-15, LYVS 04-15, 
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LYVS 05-15 

Corea IWO: Inscripcions conjuntes NO 

possibles a IWO72, IWO74, IWO75, 

IWO76, IWO77, IWO82, IWO83 

Estonià Estyes: Inscripcions conjuntes NO 

possibles a EST15, EST16, EST19, 

EST21, EST28, EST29 

Finlàndia ALLI: en tots els projectes només 

s'accepta a un voluntari català 

França Concordia France: inscripcions 

conjuntes possibles només en 

aquests projectes: CONCF-

241,CONCF-031,CONCF-121,CONCF-

122,CONCF-242,CONCF-032,CONCF-

247,CONCF-040,CONCF-190,CONCF-

254 NIMES,CONCF-012,CONCF-160, 

CONCF-013,  CONCF-014, CONCF-015, 

CONCF-016, , CONCF-066, CONCF-128, 

CONCF-129, GERDE, CONCF-

191,CONCF-255 

Japó Inscripcions conjuntes NO possibles 

NICE-67, 68, 72, 77, 80 

Grècia CIA i ELIX: en tots els projectes només 

s'accepta a un voluntari català 

Holanda  SIW: en tots els projectes només 

s'accepta a un voluntari  

Indonesia IIWC: en tots els projectes només 

s'accepta a un voluntari català 

Itàlia YAP Itàlia: inscripcions conjuntes NO 

possibles a CPI03, CPI06, CPI07, CPI08, 

CPI09 ; LEG02  

Regne Unit, Gal·les i Escòcia Totes les organitzacions (CONCUK, 

UNAS, XS) només s'accepten a un 

voluntari català en cada projecte 

República Txeca Inex SDA: en tots els projectes només 

s’accepta a un voluntari 

Rússia Inscripcions conjuntes NO possibles a  

W4U-05, W4U-06, W4U-07, W4U-08, 

W4U-09, W4U-10 

Suïssa WS: en tots els projectes només 

s’accepta a un voluntari català 

Hi ha diverses organitzacions que acullen més de 2 participants espanyols en cada 

camp així que tingueu en compte que si els trieu us podríeu trobar amb un 

molts altres espanyols. Entre aquestes: 

 

Alemanya Els projectes IJGD25336, IJDG25304 

son “tri-laterals” amb participants de 

només 3 nacionalitats (entre les quals la 

espanyola) 

IBG4M: projecte “4 motors” amb 
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participants de només 4 nacionalitats 

(entre les quals la espanyola) 

Armènia HUJ 

Islàndia  WF i SEEDS 

Índia FSL 

Sèrbia YRS/VSS  

Turquia Genctur i GSM 

 


