L’estiu que
em va canviar la
vida
PROIDE JOVE

Crea una revolució dins teu!

www.fundacioproide.org/proidejove

Una experiència solidària juvenil
a l’Amèrica Llatina

Em picava el cuquet. En algun estiu de la meva vida volia

L’estiu jove de

aprendre i aportar el meu granet de sorra. VIURE UNA EXPERIÈNCIA DIFERENT. Vaig parlar amb l‘Equip de Pastoral de
l’escola i amb Joves La Salle, i a partir d’aquí tot va començar.
El primer any va servir per anar coneixent el món en què vivim i
anar cohesionant el grup que viatjaríem. El segon any vam conèixer la
cooperació internacional i a preparar el projecte. Realment vaig
DESCOBRIR COSES QUE NO HAURIA IMAGINAT MAI.

Què és?

Quin és l’objectiu?

Una experiència de solidaritat i
cooperació en comunitats
educatives locals per al suport
escolar, l’educació en el lleure
i la millora d’infraestructures.

Aprendre, comprendre i
compartir. És una experiència de
presa de consciència global, de
reflexió i de creixement personal,
per reforçar el compromís de la
solidaritat i la justícia social.

Quan feia la motxilla recordo que era un sac de nervis. El meu
cap només comptava les hores que faltaven. A l’aterrar...
noves olors, nous sorolls, nous rostres! TOT EM FEIA SENTIR,
ARA JA SÍ, DINS DEL SOMNI.
Un cop allà, cada dia era diferent i tot era emocionant.
Treballar i compartir era exactament el mateix.
Vaig fer amics que mai oblidaré. EM SENTIA CRÉIXER

A qui s’adreça?
A joves de La Salle Catalunya,
que es formen durant 2 anys i
que tenen almenys 18 anys en el
moment de viatjar.

I ENRIQUIR A CADA SEGON.
El comiat... buff! Em vaig emocionar! HAVIA VISCUT UN MES
INCREÏBLE, DE CONSTANT DONAR I REBRE. Ja de nou a l’avió

1.390€

m’era impossible treure’m aquell gran somriure de la cara.

Inclou:

CANVIAR-ME. Em va ampliar la mirada de les coses i
avui m’importa molt més el que jo faig i també el que
tots junts fem. VISC EL MEU COMPROMÍS!

A centres educatius d’Amèrica
Llatina durant uns 30 dies en
els mesos de juliol o agost.

Quin preu té?

només pensava en la quantitat de coses que explicaria. A l’aterrar,

No sé com va passar, però AQUELLA EXPERIÈNCIA VA

On i quan?

formació de 2 anys+bitllet d’avió
+assegurança+estada

On em puc informar més?
www.fundacioproide.org/PROIDEJOVE

