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NORMAS DE PARTICIPACIÓN NOS INTERCAMBIOS
 O programa galego de mobilidade “A Xuventude no Mundo”, pretende 
que os mozos/as de Galicia poidan  coñecer outros países e outras rexións distintas 
ás do seu medio natural. Todo isto a través da participación activa en actividades 
con outros rapaces doutros entornos, adquirindo experiencia e coñecemento 
mediante unha educación non formal.
 

Facilitar e potenciar a participación activa, o desenvolvemento persoal e a 
autonomía dos mozos/as que favorezan a toma de decisións na vida adulta.
Aprendizaxe de técnicas non formais que faciliten a convivencia e interac-
ción entre persoas de distintas rexións.
Coñecemento e ampliación doutras linguas, culturas e costumes
Vencer prexuízos, potenciando a solidariedade, o voluntariado e a tolerancia.
Comprensión da diversidade sociocultural e promoción da cidadanía euro-
pea.
Concienciación da necesidade da protección permanente do medio natural.

Os intercambios versarán cada un deles sobre unha temática, realizaranse nos 
destinos que seguen con este prazo de inscrición: 

1- Italia, en Rimini do 2-8 de febreiro
2- Francia, en Noyant do 2-8 de febreiro
3- Hungría, en Hölloko, do 2-8 de febreiro
4- Colombia, en Barranquilla, Santa Marta e Cartaxena de Indias do 3-9 de febreiro
5- Chile, en Santa Cruz do 16-23 de febreiro 
6- Xapón, en Wakayama do 4-10 de febreiro
7- Italia, en Brolo do 9-16 de febreiro
8- República Checa, en Ceska Trebova do 14-17 de febreiro
9- Hungría, en Veszprem, do 16-23 de febreiro
10- Rusia, en Yaroslav do 21-28 de febreiro
11- Moldova, en Chisinau do 1-8 de marzo
12- Armenia, en Yerevan do 1-8 de marzo 
13- Arxentina, en Iguaçú do 1-8 de marzo
14-  Portugal, en Figueira da Foz do 8-16 de marzo

obxectivos

lugar de realización



O programa vai destinado aos mozos/as residentes en Galicia, que teñan 
entre 18 e 30 anos.

Para a admisión de participación será preciso o envío dun  correo electróni-
co  a dirección: mobilidadexuvenil@xunta.es  cos datos que se solicitan no 
formulario de inscripción que se atopa na páxina web da Dirección Xeral de 
Xuventude e Voluntariado: www.xuventude.xunta.es

En cada intercambio admitiranse as primeiras solicitudes que se envíen, 
sempre que se realice o ingreso da cota de participación na conta bancaria 
que se lles comunicará por correo electrónico. De non recibir a comunica-
ción de admisión no prazo de 5 días, entenderase que non se obtivo a praza.

Unha vez que se comunique por correo electrónico a admisión no progra-
ma, farase o ingreso nas 48 horas seguintes, enviando o xustificante do ingre-
so por correo escaneado. No caso de que non fixeran o ingreso da cota de 
participación neste prazo, quedaría anulada a solicitude de participación e 
procederíase á admisión das seguintes solicitudes que se atoparan na lista de 
espera.

A xustificación de posesión do Carné Xove farase mediante o envío da foto-
copia escaneada por correo electrónico nas 48 horas seguintes á comunica-
ción da admisión.

información xeral



FORMULARIO DE SOLICITUDE

net.xuventude

Erros nos datos facilitados na solicitude de participación ou a omisión deles 
pode ocasionar a desestimación da solicitude. Só se poderá enviar unha solici-
tude de inscrición por correo electrónico.

En cada intercambio acompañará un coordinador galego aos participantes e  
actuará como interlocutor co país de acollida.

Os mozos/as que participaron nas anteriores edicións do programa Xuventude 
no Mundo, incluiranse na lista de reserva por se quedaran prazas vacantes 
nalgún dos intercambios elixidos.

 
Se por motivos alleos á organización, a algún participante se lle presentase  
imposibilidade de viaxar por problemas con aduanas (drogas, transporte ilegal 
de mercancías), problemas coa documentación (pasaporte non en regra, DNI 
caducado...), falta da documentación ou retrasos atribuíbles ao participante: a 
organización non se responsabilizará e non lle será devolta a cota de participa-
ción.

Unicamente se devolverán os cartos ingresados nos casos de enfermidade ou 
accidente, sempre que se xustifique mediante a achega dun certificado oficial, 
asinado e selado pola autoridade competente.



O formulario de solicitude descargarase da páxina 
e remitirase por e-mail a: mobilidadexuvenil@xunta.es

O formulario será  como  o  do exemplo seguinte:

Deberá ir obrigatoriamente con todos os campos cubertos. 

obtención do formulario

netnet.xuventudexuventude



INTERCAMBIO EN RIMINI (Italia)
- Prazo de inscrición: 2 ao 8 de febreiro    
- Temática: A fotografía como ferramenta na xuventude     
- Datas de realización: : 21 - 28 febreiro 2011
- Lugar de realización: Rimini, Italia
- Participantes: 9 mozos/as de 18/30 anos
- Aloxamento: Hotel 
- Organización de acollida: Sistema Turismo 
- Achega participante: 533,25 €uros  
 Con Carné Xove (25% desconto): 400 €uros.

 A fotografía será o motor deste intercambio, a través del xirarán unha 
serie de obradoiros que favorecerán o enriquecemento recíproco.

Axudar aos novos a cultivar o seu talento artístico a través de habilidades 
co fin de facilitar e promover a participación activa, o desenvolvemento 
persoal e a responsabilidade dos mozos.

Empregar medios audiovisuais para a comunicación do patrimonio 
cultural e ambiental.

Promover actividades que se poidan realizar no lecer dos mozos 
mediante a educación non formal.

Mellorar a comprensión das diferencias socioculturais entre países de 
distintas identidades a través da fotografía.

.

obxectivos



actividades

información

Conferencias sobre a fotografía como actividade fundamental na preservación da 
historia dos pobos.

Obradoiros sobre os distintos tipos de fotografía: o retrato, a paisaxe, a reportaxe.

Charla e debate sobre a revolución da fotografía co paso do mundo analóxico ao 
mundo dixital, e as consecuencias que iso supuxo.

Iniciación a programas de tratamento fotográfico como o Adobe Photoshop e 
Adobe Photoshop Lightroom 3.

Presentación das fotografías e publicación na páxina web creada para o intercam-
bio.

Visita a San Marino e ao Castello de Gradara.

.



INTERCAMBIO EN HOLLOKO (Hungría)
- Prazo de inscrición: 2 ao 8 de febreiro    
- Temática: Patrimonio cultural e natural de Hungría     
- Datas de realización: : 2-9 de marzo 2011
- Lugar de realización: Hölloko e Budapest
- Participantes: 9 mozos/as de 18/30 anos
- Aloxamento: Hotel 
- Organización de acollida: Jó Palócok Egyesülete
- Achega participante: 533,25 €uros  
 Con Carné Xove (25% desconto): 400 €uros.

Promover a inclusión e participación de mozos e mozas con menos 
oportunidades, así como o respecto e a consideración

Comparar o modo de vida entre os mozos da sociedade rural e os mozos 
da sociedade urbana

Fomentar a tolerancia e promover a cohesión social e cultural entre as 
distintas culturas dos mozos participantes

Coñecer e aprender a valorar a riqueza do patrimonio húngaro, tanto 
natural como histórico-cultural

Facilitar o intercambio de costumes culturais e
 gastronómicas entre ambos países.

obxectivos



actividades

información

Obradoiros, charlas e visitas específicas

Descubrimiento do pequeno pobo Hölloko, Patrimonio da Humanidade, coñece-
mento das tradicións do pobo Pallóc, charla sobre os modos de gardar a poboación 
nova nos pequenos pobos.

Recepción polo alcalde do municipio.

Visita á Ipolytarnók, parque arqueolóxico. Este parque é un lugar único onde o 
barro petrificado conserva pegadas de animais prehistóricos e  plantas.

Visita a Tokaj-Hegyalja, unha rexión vinícola histórica localizada no nordés de 
Hungría que foi declarada Patrimonio da Humanidade pola UNESCO. 

Visita a EGER, outro exemplo para a vida humana en harmonía coa natureza, a 
historia da cidade, viticultura e espás.

En Budapest: encontro co deputado da rexión no parlamento húngaro, coñece-
mento da historia húngara. Percorrido polo Patrimonio da Humanidada da capital 
húngara: a ribeira do Danubio, o barrio do castelo de Buda e a avenida Andrássy.

.



INTERCAMBIO en NOYANT (Francia)
- Prazo de inscrición: 2-8 de febreiro 2011
- Temática: Patrimonio e cultura, unha chave para vivir a historia con 
ferramentas de hoxe    
- Datas de realización: : 21-28 de febreiro 2011
- Lugar de realización: Noyant
- Participantes: 9 mozos/as de 18/30 anos
- Aloxamento: Hotel 
- Organización de acollida: Foyer Laïque d'Education Permanente (FLEP)
- Achega participante: 533,25 €uros  
 Con Carné Xove (25% desconto): 400 €uros.

Valorar a importancia da cultura e do patrimonio como motor da crea-
ción e do desenvolvemento.

Despertar a ilusión nos mozos para respectar, defender e perpetuar a 
cultura propia.

Vencer obstáculos creados pola globalización.

Observar as diferencias e as similitudes entre a rexión da Bretaña france-
sa e Galicia.

Intercambiar opinións sobre os problemas comúns da xuventude de 
ambos países.

obxectivos



actividades

información

Recepción de autoridades da rexión.

Visita á Mina Azul na rexión de Noyant. Teñen unha profundidade de ata  130 
metros .

Visita á cidade de Angers, que inclúe a fortaleza do século IX, e o Tapiz do Apoca-
lipsis. 

Asistencia a un concurso de bandas de música locais.

Ruta ao redor da Bretaña francesa. 

Degustación dos viños da Bretaña nas covas de Auvigné.

Actividades, xogos populares e intercambio cultural con asociacións xuvenís.

Iniciación á alfarería. 

.



INTERCAMBIO            e CARTAXENA  DE INDIAS         (Colombia)
- Prazo de inscrición: 3 ao 9 de febreiro    
- Temática: Incidencia da Cultura na formación da xuventude  
- Datas de realización: : 12-20 marzo 2011
- Lugar de realización: Barranquilla, Santa Marta e Cartaxena de Indias 
- Participantes: 9 mozos/as de 18/30 anos
- Aloxamento: Hotel 
- Organización de acollida: Fundación Trascender 
- Achega participante: 933,25 €uros  
 Con Carné Xove (25% desconto): 700 €uros.

Identificación da cultura como mecanismo de expresión e comunicación 
efectiva

Fomentar a tolerancia e a integración da xuventude a través de activida-
des lúdicas, reconocendoa como unha lenguaxe universal. 

Recoñecer as actividades culturais que inflúen positivamente afastando 
aos mozos das adiccións e da violencia.

Compartir experiencias con mozos rescatados a través do folklore.  

Entender a cultura como mecanismo integrador dos diversos estratos 
socioeconómicos. 

Entender a expresión “Quen o vive é quen o goza”

obxectivos

 en BARRANQUILLA, SANTA MARTA 



actividades

información

Realización de actividades co fin de integrar culturalmente aos participantes do 
evento, acadando que a través do folclore do Caribe falen un mesmo idioma. 

Visita aos puntos de interese da cidade de Cartaxena, incluíndo o castelo de San 
Felipe e a muralla da cidade.

Relatorios sobre a Historia Cultural da rexión  do Caribe. Visita ao parque Tayrona.

Toma de contacto co entroido de Barranquilla e obradoiro con responsables de 
organizacións xuvenís.

Audiencia coa a  Secretaría de Capital Humano – Gobernación do Atlántico

Mesas redondas co tema do folclore como mecanismo de salvación e orientación 
para a cidadanía.

Relatorio sobre o tema da problemática existente na poboación xuvenil e na imple-
mentación de actividades culturais para rescatar á xuventude.

.



INTERCAMBIO en CESKA TREBOVA (Rep. Checa)
- Prazo de inscrición:14-17 de febreiro  
- Temática: Diversidade cultural 
- Datas de realización: : 25 de marzo a 1 de abril 2011
- Lugar de realización: Ceska Trebova
- Participantes: 9 mozos/as de 18/30 anos
- Aloxamento: Hotel 
- Organización de acollida: Dum detí a mládeze Kamarád
- Achega participante: 533,25 €uros  
 Con Carné Xove (25% desconto): 400 €uros.

Sensibilizarse, respectar e comprender a vida da xente con problemas 
sociais.

Observar e coñecer de primeira man o traballo de asociacións con 
colectivos da sociedade en risco de exclusión como poden ser os xita-
nos.

Observar e coñecer de primeira man as dificultades ás que as persoas 
con mobilidade reducida a día de hoxe se enfrentan na súa vida diaria.

Coñecer a situación na República Checa dos xudeus despois do Holo-
causto.

Mesas redondas,e debates con mozos dirixentes de asociacións que se 
adican a traballar en contra da exclusión social.

Conseguir despertar o interese por axudar na sociedade, a través do 
voluntariado A realización deste intercambio xira en torno á poboación 
máis desfavorecida.

obxectivos



actividades

información

Realización de actividades e xogos para mellorar o coñecemento entre os partici-
pantes do intercambio e profundizar mellor nas distintas culturas.

Visita aos puntos máis importantes da cidade de Ceska Trebová. 

Obradoiro de iniciación á cerámica.

Conferencia a cargo dos representantes de asuntos sociais do Concello sobre a 
discriminación dos colectivos minoritarios, sobre o racismo e a xenofobia na 
cidade. 

Obradoiro na escola especial para mozos de etnia xitana con problemas.

Visita á cidade de Praga, que inclúe a entrada ao museo Hebreo así como a entrada 
aos principais monumentos do casco vello.

Charla na cidade de Litomysl sobre a problemática da xuventude e visita ao redor 
da cidade declarada Patrimonio pola Humanidade pola UNESCO no ano 1999.

.



INTERCAMBIO en BROLO-SICILIA (Italia)
- Prazo de inscrición: 9-16 de febreiro
- Temática:o valor da cultura no futuro
- Datas de realización: : 1 ao 8 de abril  2011
- Lugar de realización: Brolo, Italia
- Participantes: 9 mozos/as de 18/30 anos
- Aloxamento: Hotel 
- Organización de acollida: Comune de Brolo
- Achega participante: 533,25 €uros  
 Con Carné Xove (25% desconto): 400 €uros.

Fomentar o diálogo intercultural entre dúas culturas semellantes como a 
siciliana e a española.

Descubrir e respectar a diversidade cultural, lingüística e gastronómica.

Promocionar a solidariedade, a tolerancia entre os grupos humanos e o 
respecto polos dereitos humanos.

Desenvolver unha serie de habilidades non formais relacionadas coas 
novas tecnoloxías: anuncios, fotografía...

Desenvolver habilidades comunicativas e actitudes que favorezan a 
autonomía persoal.

obxectivos



actividades

información

Participación nun programa de televisión local siciliana.

Visita á Costa Saracena.

Creación dun spot publicitario relacionado co intercambio.

Obradoiro sobre a diversidade relixiosa.

Visita ao Parque Natural Nebrodi, onde haberá unha xuntanza coas autoridades 
locais.

Mesa redonda con repesentantes de asociacións xuvenís de Brolo sobre o futuro 
inmediato da xuventude.

Visita ao museo ao aire libre Fiumara d’arte.

Redacción de artículos para unha revista que se confeccionará día a día, coa publi-
cación ao remate da visita.

Visita á reserva natural dos lagos de  Marinello.

.



INTERCAMBIO en FIGUEIRA DA FOZ (Portugal)
- Prazo de inscrición: 8-16  de marzo
- Temática: estratexias de participación no combate contra a exclusión 
social
- Datas de realización: : 9 -16 de abril 2011
- Lugar de realización: Figueira da Foz, Portugal
- Participantes: 9 mozos/as de 18/30 anos
- Aloxamento: Hotel 
- Organización de acollida: Grupo Instruçao e Sport
- Achega participante: 333,25 €uros  
 Con Carné Xove (25% desconto): 250 €uros.

Desenvolver a solidariedade e promover a tolerancia entre os mozos.

Ampliar o coñecemento entre os participantes sobre a loita  contra a 
exclusión social a nivel europeo.

Promover a práctica reflexiva sobre a problemática da exclusión e o 
intercambio de experiencias que xiran ao redor das boas prácticas.

Debater sobre o (des) emprego xuvenil e as posibles solucións a curto e 
longo prazo.

Dar a coñecer hábitos, costumes e tradicións nacionais portuguesas aos 
participantes españois, co fin de aumentar a sensibilización e afondar na 
comprensión acerca das diferentes culturas.

Promover a cidadanía europea e a participación activa dos mozos así 
como, fomentar a cooperación europea en temas relacionados coa 
xuventude.

obxectivos



actividades

información

Xogos de integración. 

Visita ao Instituto de Emprego donde se explicarán as políticas en materia de empre-
go que o goberno portugués oferta. O acto rematará cun foro de discusión sobre as 
medidas explicadas. 

Visita a un instituto de reinserción social, charla a cargo dos técnicos sobre a proble-
mática da exclusión en mozos vulnerables e con problemas de diversa índole, 
como a pobreza, as drogas, alcohol, adiccións... 

Recepción por parte da Cámara Municipal de Figueira da Foz.

Encontro con técnicos de Cercifoz, unha cooperativa para a educación e a rehabili-
tación de mozos inadaptados. Os participantes coñecerán as experiencias dos 
rapaces de primeira man e desenvolverán actividades de integración con eles.

Visita a Lisboa, con asistencia ao debate semanal da Asamblea da República e terán 
a oportunidade de intercambiar opinións cos distintos bloques parlamentarios. 



INTERCAMBIO en CHISINAU (Moldova)
- Prazo de inscrición: 1-8  de marzo
- Temática: mozos europeos de culturas diversas con valores comúns
- Datas de realización: : 2-9 de maio 2011
- Lugar de realización: Chisinau
- Participantes: 9 mozos/as de 18/30 anos
- Aloxamento: Hotel 
- Organización de acollida: Eco - Razeni Public Associaton 
- Achega participante: 600 €uros  
 Con Carné Xove (25% desconto): 450 €uros.

Fomentar a sensibilización positiva cara outras culturas, vencendo os 
estereotipos creados pola inmigración do Este.

Animar ao diálogo intercultural entre países con distintas relixións, 
distintos costumes e distintas tradicións.

Reflexionar sobre a situación de Moldova e a situación na que se atopan 
os seus mozos, cunha importante emigración cara outros lugares.

Coñecer a situación política de Transnistria, rexión do país que se decla-
rou independente no ano 1990. 

Promocionar os dereitos humanos, a igualdade entre sexos, a tolerancia 
entre distintos modos de vida e o diálogo como solución dos conflitos.

Identificar, coñecer e ampliar as políticas de xuventude existentes e suxe-
rir futuras posibilidades para combater os problemas actuais da mocida-
de.

obxectivos



actividades

información

Introdución á historia de Moldova e á realidade social, económica e cultural da 
xuventude. 

Percorrido pola cidade de Chisinau, visitando os principais monumentos, os edifi-
cios públicos, os mercados e os lugares de lecer.

Encontro con responsables de xuventude do goberno municipal, conferencia: 
“actividades e programas para a xuventude”.

Audiencia coa autoridade responsable das políticas de xuventude do goberno 
moldavo.

Obradoiros sobre a cidadanía europea.

Visitas a cidades históricas para o coñecemento de outras culturas e outras tradi-
cións.

Encontro con mozos do Instituto Cervantes con música e folclore da zona.

.



INTERCAMBIO en YAROSLAV (Rusia)
- Prazo de inscrición: 21-28 de febreiro 
- Temática: etnias minoritarias
- Datas de realización: 13-20 de maio 2011
- Lugar de realización: Yaroslav, Rusia
- Participantes: 9 mozos/as de 18/30 anos
- Aloxamento: Hotel 
- Organización de acollida: Asociación de los Alemanes de la región de 
Yaroslav
- Achega participante: 666,50 €uros  
 Con Carné Xove (25% desconto): 500 €uros.

Informar á xuventude sobre a situación das minorías étnicas do mundo, 
sobre todo de España e de Rusia.

Desenvolver competencias comunicativas, sociais e interculturais na 
xuventude.

Dar a coñecer o patrimonio artístico de Yaroslav – unha cidade do Anel 
de Ouro, e dos seus arrabaldes.

Comparar a maneira de vivir e as culturas dos distintos países.

Atopar puntos de encontro en común na herdanza dos dous pobos.

Buscar sinerxias de tradicións no patrimonio cultural.

obxectivos



actividades

información

Encontro con xóvenes representantes de asociacións de distintas etnias.

Visita á cidade de Yaroslav.

Debate sobre as políticas xuvenís internacionais no mundo co Xefe de Relacións 
internacionais de Yaroslav.

Iniciación a xogos e danzas de distintas etnias.

Visita ao Kremlin, ao Lago Negro e ao monasterio de San Xacobe.

Ruta en barco polo río Volga con picnic na ribeira do río.

Mesas redondas e discusións sobre a problemática da mocidade na Unión Europea 
e especialmente no país dos participantes.

.



INTERCAMBIO en WAKAYAMA (Xapón)
- Prazo de inscrición: 4 -10  de febreiro 
- Temática: Maneiras orientais de vivir 
- Datas de realización: 28 de maio - 5 xuño 2011
- Lugar de realización: Wakayama 
- Participantes: 5 mozos/as de 18/30 anos
- Aloxamento: : 4 noites de hotel, 2 noites en familias e 1 noite nun 
templo budista.
- Organización de acollida: Prefectura de Wakayama
- Achega participante: 1000 €uros  
 Con Carné Xove (25% desconto): 750 €uros.

Soamente existen dous camiños no mundo recoñecidos pola Unesco 
como Patrimonio da Humanidade. Un é o camiño de Santiago e o outro 
é o camiño Kumano. Eixo central deste intercambio.

Fomentar e promover o coñecemento intercultural, vencendo prexuízos 
e estereotipos sobre a cultura nipona.

Coñecer a cultura xaponesa de primeira man, a través do aloxamento 
tanto en familias como a última noite nun templo budista.

Establecer lazos de unión entre dúas culturas tan separadas pero que 
contan cun vínculo tan importante.

Intercambiar opinións e debater sobre a problemática xuvenil entre os 
mozos locais. Temas como o desemprego, a condución segura, a partici-
pación xuvenil, o consumo de drogas...

obxectivos



actividades

información

Visita á cidade de Wakayama, así como ao seu castelo.

Conferencia sobre o Patrimonio da Humanidade na cidade de Hongu. 

Visita a Hosshinmon-oji e a Fushiogami-oji, famoso polas súas impresionantes 
paisaxes.

Visita ao santuario sintoísta de Nachi, ao templo budista de Seigantoji e á cascada de 
Nachi.

Experiencia de baños termais e peregrinación dunha pequena ruta que leva ao santua-
rio de Hongu, cidade de inicio do camiño Kumano Kodo.

Obradoiro de artesanía tradicional xaponesa.

Encontro con estudantes da Universidade de Wakayama e debate sobre as diferenzas 
e similitudes culturais entre un e outro país.

Viaxe á montaña Koya, con visita ao santuario sintoísta de Nyutsuhime, así como un 
recorrido polo pobo.

Experiencia gastronómica con platos vexetarianos elaborados polos monxes budistas.

.



INTERCAMBIO en VEZSPREM-BUDAPEST (Hungría)
- Prazo de inscrición: 16-23 febreiro    
- Temática: Pros e contras da globalización     
- Datas de realización: : 1-8 xullo 2011
- Lugar de realización: Vezsprem e Budapest
- Participantes: 9 mozos/as de 18/30 anos
- Aloxamento: Hotel 
- Organización de acollida: Pásztói Szabadidő 
- Achega participante: 533,25 €uros  
 Con Carné Xove (25% desconto): 400 €uros.

Coñecer a riqueza de patrimonio húngaro, tanto natural como cultural.

Comparar a vida dos mozos e mozas das rexións do interior de Hungría 
coas do interior de Galicia.

Promover a igualdade de oportunidades e a cooperación europea.

Fomentar a tolerancia entre os mozos e mozas de diferentes países e 
promover a cohesión social.

Aportar estratexias comunicativas para que os mozos se desenvolvan en 
público con maior soltura.

obxectivos



actividades

información

Dinámicas de grupo e xogos de integración.

Percorrido polos principais lugares de interese da cidade de Veszprem e os seus 
arrabaldes. Visita á manufactura de porcelana de Herend e o impacto do mercado 
global en manufacturas artesás.

Obradoiro sobre a presenza da globalización na vida cotiá.

Debate sobre as vantaxes e desvantaxes da globalización.

Visita ao lago Balaton e debate sobre a globalización do turismo.

Encontro no centro rexional da xuventude, presentación das actividades locais que 
se desenvolven para a mocidade.

Coñecemento do Parlamento de Hungría en Budapest. Encontro con un represen-
tante do Parlamento.

Visita a Buda: o distrito do castelo.

Percorrido polos principais monumentos da cidade.

.



INTERCAMBIO en SANTA CRUZ (Chile)
- Prazo de inscrición: 16-23 febreiro    
- Temática: Cultura, tradición e costumes do campo     
- Datas de realización: : 28 de marzo a 4 de abril  2011
- Lugar de realización: Santa Cruz, Chile
- Participantes: 9 mozos/as de 18/30 anos
- Aloxamento: Hotel 
- Organización de acollida: Ilustre Municipalidad de Santa Cruz
- Achega participante: 933,25 €uros  
 Con Carné Xove (25% desconto): 700 €uros.

Visita á cidade tradicional de Colchagua, coñecida pola súa tradición en 
artesanía, cultura huasa e nunha emerxente produción vinícola.

Consolidar lazos de amizade coa Unión Europea para dar a coñecer 
unha cidade aberta e plural, que sufriu o devastador terremoto do ano 
pasado. 

Intercambio cultural con mozos da comunidade chilena, coñecer os seus 
costumes e as vías de desenvolvemento para esta comunidade de Améri-
ca do Sur.

Aprender a valorar o legado hispánico e a respectar as tradicións postco-
lombinas vencendo prexuízos e estereotipos.

Fomentar a cohesión e a solidariedade a través do coñecemento in situ 
dos efectos do terremoto do ano pasado.

obxectivos



actividades

información

Visita ao museo de Colchagua, paradigma da historia de Chile que contén mostras 
incalculables sobre a historia precolombina, fósiles, carruaxes e mesmo unha 
sección adicada ao ferrocarril.

Encontro con mozos na cidade de Marchigue e visita ás viñas Santa Cruz, en 
funicular.

Percorrido guiado polas minas de Cahuil e visita ao balneario de Pichilemu.

Xogos e actividades grupais na praia de Bucalemu.

Percorrido polos principais monumentos da cidade.

Degustación gastronómica de comida crioula amenizada por folclore chileno.

Demostración de cabalgata a cabalo e visita a museos de artesanía en vimbio, en 
madeira e en sombreirería.

.



INTERCAMBIO en YEREVAN (Armenia)
- Prazo de inscrición: 1-8 de marzo   
- Temática: 1-8 de marzo  
- Datas de realización: 14 ao 21 setembro  2011
- Lugar de realización: Yerevan, Armenia
- Participantes: 9 mozos/as de 18/30 anos
- Aloxamento: Hotel 
- Organización de acollida: Ministerio de Deporte e Xuventude
- Achega participante: 600 €uros  
 Con Carné Xove (25% desconto): 450 €uros.

Identificación dos principais retos que a xuventude ten que afrontar 
encontrando as solucións máis idóneas para iso.

Revelar as razóns e as causas do desemprego entre a xuventude.

Identificación dos principais contratempos e as desvantaxas que a globa-
lización crea nas novas xeracións. Buscar camiños para integrar á xuven-
tude de ambolos dous países.

Atopar camiños para fortalecer os vínculos entre a xuventude armena e 
os galegos.

Establecer relacións duradeiras e lazos de irmandade a través da interac-
ción e das actividades en equipo. 

obxectivos



actividades

información

Encontro con representantes do Ministerio de Deporte e Xuventude da República 
de Armenia.

Seminarios e mesas redondas con participantes dos dous países. 

Tour arredor de Yerevan, a capital de Armenia: 
 - Visita ao Museo de manuscritos antiguos.
 - Museo da Memoria do Xenocidio de Tsitsernakaberd.
 - Lago Sevan.

Encontro con campeóns mundiais e europeos do Comité Olímpico Armeno. 
Discusións sobre os estilos de vida dos mozos.

Visita ao templo Garni e ao monasterio de Geghard.

Encontro con mozos representantes de partidos políticos armenos de Tsakhkadzor. 

.



INTERCAMBIO en IGUAÇÚ (Arxentina)
- Prazo de inscrición: 1-8 de marzo   
- Temática: Preservación da selva paranaense na rexión da triple fronteira 
- Datas de realización: 17-24 de agosto  2011
- Lugar de realización: Iguaçú, Arxentina
- Participantes: 9 mozos/as de 18/30 anos
- Aloxamento: Hotel 
- Organización de acollida: Mozos ambientalistas de Puerto Esperanza
- Achega participante: 933,25 €uros  
 Con Carné Xove (25% desconto): 700 €uros.

Destacar e concienciar á xuventude na defensa do medio ambiente, e 
especialmente neste intercambio, da selva panaerense.

Coñecer a realidade social e cultural da zona da triple fronteira que 
divide Arxentina, Brasil e Paraguai.

Achegarse ás políticas rexionais para a xuventude en canto á preserva-
ción dos espazos naturais.

Intercambiar puntos de vista sobre novas ideas para concienciar á 
poboación da absoluta necesidade da flora mundial.

Coñecer e entender a cultura guaraní a través do contacto directo con 
algúns dos seus representantes e a través de dinámicas de grupo. 

obxectivos



actividades

información

Visita á cidade de Porto Esperanza: recepción do Intendente municipal, visita á 
mina de pedras semipreciosas de Wanda, e á celusosa de Alto Paraná.

Percorrido polos sendeiros do Parque Nacional de Iguaçú, observación da fauna e 
flora da selva paraneense e visita ás cataratas tanto do lado brasileiro como do lado 
arxentino.

Encontro con mozos de Itaipu, na zona de Brasil, e intercambio de opinións sobre 
a conservación da selva. 

Visita á reserva ecolóxica de Itaipu e ao Parque Moisés Bertoni con mozos de Para-
guay: encontro coa comunidade aborixe guaraní.

Charla e debate para os medios de comunicación co obxectivo de presentar as 
conclusións do programa.

vovo



Para máis información:

www.xuventude.net
Tlf: 981 541 689
     981 545 712
     981 545 822

mobilidadexuvenil@xunta.es

netnet.xuventudexuventude




