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Aquest butlletí de Working with Europe té com a objectiu oferir una visió resumida del 
nostre treball i situació present. 

Com que durant aquest estiu de 2015 produirem la nostra pàgina web, aquest butlletí 
també pretén ser una introducció als materials que s’hi podran trobar. 

 

# nou nom, nous reptes # 
Des de 2015 Catalunya treballant amb Europa canvia el nom per 
Working with Europe. El canvi indica un enfocament més ampli per a 
la creació d'iniciatives europees i la capacitació de coneixements 
europeus, el que ens permet treballar de forma flexible amb els 
nostres socis europeus. 
També donem la benvinguda a la nostra nova col·lega Anna Casas, 
amb coneixements en el món dels negocis i coaching. L’Anna ja està 
involucrada en la implementació i desenvolupament de projectes. 

 
 

 
 

 

 
 

 # sol.licituds erasmus+ 2015 # 
De moment Working with Europe ja ha impulsat o co-dirigit un gran 
nombre de sol.licituds Erasmus+ en aquesta convocatòria 2015. 
Les sol.licituds tenen com a objectiu estar a l'avantguarda de la 
innovació europea en l'aprenentatge i desenvolupament de 
capacitats. 
Si desitjeu rebre una presentació de les sol.licituds presentades 
aquest 2015, així com les del 2014, si us plau feu-nos-ho saber. 

# foment de la capacitat europea # 
A més de la creació de projectes pioners i innovadors, l'associació es 
dedica cada vegada més al desenvolupament de capacitats en les 
organitzacions que desitgen treballar a escala estratègica en els 
programes europeus i atreure finançament europeu. L'enfocament de 
desenvolupament de capacitats està sempre estretament vinculat a 
la producció d'una o més sol.licituds reals, i es basa en una 
metodologia d’aprenentatge combinat. 

 
 

 
 

 

 
 

 # NEET 2.0 # 
Working with Europe estem co-dirigint una ambiciosa iniciativa 
nacional a Catalunya, anomenada NEET 2.0. L'objectiu és crear una 
plataforma intersectorial sòlida el 2016, i fonamentada en repensar i 
qüestionar el que oferim als joves nini i els nini potencials. La 
plataforma contribuirà a la substitució de les polítiques a curt 
termini dirigides als nini amb la creació de capacitats de llarg 
termini. Si té èxit, la iniciativa podria tenir perspectives europees. 
Interessat? 

# noves direccions per aturats de llarga durada # 
Working with Europe està profundament involucrada en l'execució de 
dos nous projectes europeus destinats als aturats de llarga durada de 
més de 45 anys i en situacions sense sortida: Break Down or Break 
Out (coordinat per la Universitat de Chester UK) i Gamification for 
hard-to-reach adults (coordinat per Pistes Solidaires FR). En el 
següent butlletí tindreu accés a les pàgines web dels projectes. 
Però, per ara, no dubteu a preguntar ... 

 
 

 
 

 

 
 

 # nous enfocaments # 
Les nostres iniciatives europees se centren cada vegada més en noves 
àrees com la mentalitat empresarial i la innovació social a través de 
la totalitat dels sectors educatius i socials. Estem combinant 
aquestes innovacions amb metodologies d'aprenentatge del segle 21 
en contextos formals i no formals, amb la participació d'una àmplia 
gamma de ciutadans des de nens fins a ancians, que per descomptat 
genera un seriós interès en el nou programa d'innovació social EASI. 
 

 
 

# col.laboració # 
Si voleu col·laborar amb Working with Europe o utilitzar-nos com a motor de noves i innovadores iniciatives europees, o si desitgeu desenvolupar 
la capacitat europea en la vostra organització, ens agradarà molt parlar-ne amb nosaltres. 

 

# contactes # 
                           [Mireia Masgrau] mireiamasgrau@gmail.com           [Jan Gejel] jan.gejel@skolekom.dk 

Imatges de Working with Europe 

www.directlifechange.eu 


