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L'AFEV neix el 1991 com un moviment d'educació no formal i amb l'objectiu de ser una contribució ciutadana a les 
polítiques socials de la Ciutat. Actualment, l'AFEV treballa a 280 barris i ciutats franceses sempre en zones prioritàries 
d'intervenció social, posant en contacte a 7.500 estudiants amb 10.000 infants i joves en situació d'exclusió social. 

A Catalunya, l’acció de l’AFEV va començar el 2008 a Barcelona al barri de la Barceloneta i actualment, es duu a terme 
també al barri del Besós i està engegant projectes pilots a d'altres districtes.

L'ACOMPANYAMENT EDUCATIU INDIVIDUAL

L'AFEV proposa aquest programa per a infants i joves de primària i secundària en situació d'exclusió social de la ciutat 
de Barcelona. 

L'objectiu general és doble: per una banda, fomentar el voluntariat social entre els i les estudiants universitaris/es 
perquè puguin implicar-se en el món associatiu actuant contra les desigualtats i incidint positivament en la seva formació 
personal i professional; i, paral·lelament, acompanyar d'una manera integral en l'educació d'infants i joves en risc d'exclusió 
social,  fent-los  partícips  de  la  seva  pròpia  educació  (no  tan  sols  beneficiaris),  concentrant-se  sobretot  en  les  seves 
problemàtiques de fons, augmentant les igualtats d'oportunitats tan educatives com socials.

El projecte es treballa a través de la  metodologia de l'Aprenentatge Servei (APS) per fomentar l’intercanvi entre la 
comunitat  i  el  voluntariat;  l'APS és  una  proposta  educativa  que  combina  processos  d'aprenentatge  i  de  servei  a  la 
comunitat en un sol projecte en el qual les persones participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l'entorn 
amb l'objectiu de millorar-lo.

El projecte es treballa de dues maneres diferents:
Grupal: el voluntariat i els infants/joves s'organitzen en grups que es troben cada setmana als centres cívics o altres 

espais cedits; a part de realitzar l'acompanyament individual (es defineixen binomis que treballen plegats tot el curs), es fan 
projectes col·lectius, decidits entre tots, relacionats amb els interessos dels infants i joves, en benefici de la comunitat, etc. 
(vídeos, sensibilització a la comunitat sobre alguna temàtica, etc.).

Individual: la persona voluntària i l'infant/jove es troben cada setmana a l'escola o l'institut i treballen durant tot el curs, 
només ambdós. Es designarà un referent de l'escola que serà el responsable de l'infant/jove i serà l'enllaç entre l'AFEV i 
l'escola, i sempre hi haurà d'haver una persona adulta present al centre.

El vincle voluntari@-infant/jove
La base del projecte és la individualització de l'acompanyament. Cada voluntari/a treballarà amb un infant/jove això crea un 
vincle voluntari/a-infant/jove que permet crear un projecte en comú basat en la confiança i que ajuda, en darrera instància, 
a tractar tot allò que envolta la vida de l’infant i que és la causa profunda de la seva problemàtica escolar o social.

Les famílies
És important la implicació de les famílies per a l'educació integral de l'infant/jove però moltes vegades, és difícil la seva 
participació. Per aquesta raó, es farà una reunió a principi de curs o de l'acompanyament amb les famílies i Serveis Socials 
per tal d'informar de l'acció que realitzarem. A més a més, al final de cada acompanyament, la persona voluntària els-hi 
retornarà informació sobre com evoluciona l'infant/jove.

Estructura
1. Destinataris: Infants de primària i joves de secundària.
2. Compromís: 2 hores setmanals per voluntari/a.
3. Dies: a concretar amb els centres escolars i el voluntariat.
4. Lloc: al mateix barri, a un espai cedit per Serveis Socials, centres cívics, a les escoles i/o instituts.
5. Estructura: 15 minuts d’acollida i 1h45 d’acompanyament individualitzat (binomis de 1 a 1 o 1 a 2).

Coordinació i control
En la mida que sigui possible, sempre hi haurà un coordinador de l'AFEV i/o un educador/a dels Serveis Socials per a 
coordinar el dia a dia i poder solucionar possibles problemes.
Igualment, la persona responsable de l'AFEV realitza el seguiment global del projecte i l'avaluació, conjuntament amb les 
escoles, el voluntariat i les persones coordinadores de desenvolupament local i de Serveis Socials.



Formació del voluntariat: 
La formació és molt important per tal de dotar al voluntariat de recursos per desenvolupar el projecte el millor possible, 
comprendre el que està en joc amb la seva tasca educativa i definir la manera de treballar amb l'infant.
Hi haurà una sessió de formació abans de començar l’acció i, un cop al mes, avaluació/formació periòdica entre el 
voluntariat, un referent de l'AFEV i, sempre que sigui possible, educadors de Serveis Socials: es farà el seguiment dels 
infants/joves i s'aprofitarà per aprofundir en la formació del voluntariat (intercanvi d’experiències, facilitar eines de treball, 
etc). i una sessió al mes (aproximadament) de seguiment dels infants/joves i intercanvi d’experiències entre els voluntaris.

Objectius

1. Fomentar el voluntariat social entre els estudiants universitaris:  fent que la joventut pugui implicar-se en el món 
associatiu i en la lluita contra les desigualtats, apropant diferents contextos socials a l'estudiant i a la societat en 
general a la Universitat.

2. Fomentar el gust per l'estudi, la lectura, les mates, etc. potenciant, en l’infant i jove, el plaer per aprendre a través 
de l'estudi mitjançant dinàmiques més creatives i no tant academicistes, i aconseguir que tingui una visió més 
positiva de l’escola i l'aprenentatge.

3. Fomentar la constància i la concentració així com els hàbits d'organització i realització de tasques escolars.

4. Detectar i treballar habilitats socials específiques (reforçar límits, hàbits de normes i rutina, de comportament etc.)  
així com d'altres competències transversals (mobilitat, obertura cultural, capacitat per a comunicar, projectar-se un 
futur escolar o professional, control de les TIC, etc.)

5. Ajudar-lo en les seves dificultat acadèmiques: l’estona de l’acompanyament es planteja per a que puguin reforçar 
les matèries que més els costen. 

6. Potenciar la seva autonomia personal, auto estima i confiança en sí mateix, a través dels vincles de confiança i 
afectivitat que s'estableix entre el voluntariat (com a referent positiu) i els infants/joves.

7. Fomentar l'ús i el coneixement de la llengua catalana.

8. Fomentar el treball en xarxa entre les diferents entitats de cada barri relacionades amb el projecte: famílies, IES i 
escoles, serveis socials, serveis i altres entitats.

Eixos de treball

Infants de primària (de 6 a 11 anys)
L’educació en aquesta franja d’edat és molt important, perquè s’hi poden gestar oportunitats i prevenir futurs problemes 
que,  en  etapes  posteriors,  es  faran  molt  més  evidents.  En  aquesta  etapa  es  dóna  prioritat  a  l'acompanyament,  al 
desenvolupament de les capacitats d'adaptació i autonomia, així com fomentar el gust per l'estudi, la lectura, etc. 

Joves de secundària (de 12 a 16 anys)
El 28,4% (INCAS 2006) dels joves no superen la secundària. L'acció s'orienta en el descobriment dels recursos del territori 
(biblioteca,  punts  d'informació  juvenil,  etc.),  en l'aprenentatge  al  voltant  de  la  recerca  de recursos  i  habilitats  socials, 
motivació per l'estudi, ajudar-lo en les seves dificultat acadèmiques i tractar el seu projecte d'orientació cap a l'ensenyança 
superior i/o el món professional.

El compromís del voluntari
Ser voluntari/a de l’AFEV és comprometre’s a:

• Estar present a totes les cites. Si un dia no pot venir, avisarà al seu referent de l’AFEV.
• Assistir  a  les reunions  de  coordinació  així  com a totes  les  formacions,  ja  que són necessàries  per  la  seva 

intervenció.
• No interrompre mai l’acompanyament sense prevenir a l’AFEV, al seu referent i a l’infant, amb la finalitat que la 

separació estigui preparada i no es vegi com un abandonament.
• Respectar les regles de seguretat: si es marxa d’”excursió”, si es va a la platja (res de banys!), etc.
• Informar regularment al seu referent del desenvolupament del seu acompanyament i de l'evolució de l'infant/jove.



FESTA DEL VOLUNTARIAT

La  Festa del Voluntariat s'emmarca dins el Global Youth Service Day (gysd.org). Des de 2004, 
l'ONU encarrega a l'AFEV, l'organització francesa d'aquest dia; iniciat per Nacions Unides al 2000 i 
seguit a més de 125 països pretén fomentar i promocionar el voluntariat entre el jovent  i mobilitzar-
los  per  identificar  i  abordar  les  necessitats  de  les  seves  comunitats  a  través  del  servei  i 
l'Aprenentatge-Servei. És també un mètode per a les organitzacions locals, nacionals i internacionals 
de mediatitzar les seves accions i projectes a tot arreu, al mateix moment i contribuir així a reclutar 
una nova generació de voluntariat.

La Festa del Voluntariat treballa amb tres objectius bàsics:

Per una banda, pretén ser la festa de comiat de curs dels Acompanyaments Educatius Individuals amb la participació dels 
grups i participants al projecte (infants, joves, familiars i voluntariat) mitjançant la presentació dels projectes comunitaris 
de cada grup, realitzant tallers i activitats en família, etc.

Per una altra banda, es durà a terme una  petita mostra d'entitats i projectes que es realitzen als barris on s'efectua 
l'acció de l'AFEV per tal de visualitzar tota l'oferta associativa que hi ha, promocionar-la i  motivar als i  a les joves  a 
implicar-s'hi, a més de la visibilitat que donarà aquest acte tant a les entitats participants així com a l'AFEV.

Per últim, es pretén que la festa sigui un tribut i homenatge a les persones voluntàries que han participat tant al projecte 
de l'AFEV com a d'altres, fent més visibles els projectes on treballen i la seva aportació a la societat. Es farà un concert 
per tal de festejar-ho tot plegat i tancar la festa.

S'hi espera la participació de les entitats i associacions de la Barceloneta, el Besós i d'altres barris de Barcelona i una 
assistència aproximada de 500 persones.

IMPACTE DEL PROJECTE

La nostra actuació en aquest projecte tindrà un impacte directe en els infants i joves participants al projecte millorant tant la 
percepció de sí mateixos, com el seu comportament, la seva auto estima, etc.; contribuint en l'acció per a la superació de 
l’exclusió social a Barcelona. 

També tindrà un impacte directe en les persones voluntàries, en tant que per a la majoria d’elles serà el primer contacte 
amb una altra realitat social fora del seu context més immediat, fomentant-los la tolerància, la solidaritat, la pro-activitat 
social, així com proporcionant-los un enriquiment tant  personal  com professional,  contribuint  així en la seva formació 
superior.

De manera indirecta també impacta en les Universitats ja que aquest projecte pretén que  aquestes fomentin el seu paper 
social  amb l’aportació a la societat  de ciutadans més crítics i  actius socialment,  així  com apropant  la Universitat  a la 
societat (sovint, massa llunyana).

També tindrà un impacte en els barris on es desenvolupa directament l’acció tant pel que tindrà en els infants i joves, com 
en les famílies, en els centres educatius i altres entitats del barri, l'equip de tècnics socials de barri i districte i, per tant, un 
impacte en la ciutat de Barcelona i societat en general.

SISTEMES DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ

L’avaluació serà continua per part de l’equip coordinador del projecte. S’han planificat diferents reunions i sistemes de 
seguiment:

• Un cop al mes, la coordinadora del voluntariat de l’Afev, juntament amb el grup de persones voluntàries i amb 
un/a  educador/a  de  Serveis  Socials,  es  reuneixen  mensualment  per  realitzar  un  seguiment  dels  infants/joves, 
intercanviar informació sobre l'evolució de cada un/a, establir maneres d'actuació individuals i conjuntes, resoldre 
possibles problemes o dubtes dels voluntaris, etc. 

• També es realitzen reunions entre l’equip de l’AFEV, Serveis Socials i els centres educatius, per tal de tenir un 
seguiment dels infants/joves. Puntualment es fan també reunions amb el voluntariat i els responsables del projecte 
als centres educatius.

La comunicació entre l’equip de l’AFEV i Serveis Socials és fluida i constant, per tal que tot funcioni el millor possible i 
resoldre qualsevol incidència el més aviat possible.



• El voluntariat elabora i envia a l'Afev un informe setmanal de cada sessió de l'AEI, per tal de mantenir informat a 
l’equip  coordinador  de  qualsevol  incidència  així  com  del  desenvolupament  de  l’activitat  d’aquella  setmana. 
D'aquesta manera es manté un seguiment tant de l'activitat que realitza l'equip de voluntaris com de l'evolució dels 
infants/joves i, si n'és menester, s'avisa a serveis socials sobre alguna novetat o incidència sobre aquests.

• L’equip  coordinador  del  projecte  està  també,  en  continuu  contacte  amb les  universitats,  etc.  per  tal  de  que 
aquestes tinguin coneixement del número de voluntaris, el seu desenvolupament, activitats, noves modalitats de 
participació, conveni de pràctiques, etc.

• A final de curs, es realitza una valoració extraordinària amb Serveis Socials i els ens educatius implicats, per tal 
de veure l’evolució dels infants/joves, fer una valoració dels curs, del projecte i començar a plantejar el nou curs.

A final de curs també es realitza una valoració extraordinària amb el voluntariat i els infants/joves.

• Durant tot el curs també es realitzen reunions entre l’equip coordinador del projecte a Barcelona i l’equip d’AFEV 
Toulouse, per tal de fer un seguiment del projecte i traçar noves línies d’actuació i difusió.

• Al  mateix  temps,  hi  ha  a  disposició  dels  voluntaris  un  blog  amb  les  últimes  novetats  de  l'Afev,  així  com 
d'informacions  interessants per al  voluntariat  i  també un grup al  facebook on poden intercanviar  experiències i 
recursos pedagògics, estar al dia de totes les activitats que es realitzen a l’entitat o d'altres que els puguin resultar 
d'interès, etc. Des de l’entitat es manté un contacte directe i constant amb l'equip de voluntaris.

VOLUNTARIAT

Al mes de juny de 2010, hi ha a l'associació 58 voluntaris i voluntàries que es divideixen en dos grups.
Per una banda el voluntariat de tarda que realitza principalment l'Acompanyament Educatiu Individualitzat:

• Realització dels acompanyaments, 
• Assistència a les valoracions i a les formacions, 
• Recerca de recursos per compte propi, 
• Coordinació entre voluntariat, etc. 

Per l'altra banda, el voluntariat de matins, que realitza les següents tasques:
• Traduccions
• Preparació i organització de projectes, activitats, sopars, festes, etc. tant pel voluntariat com pels infants/joves.
• Grup de treball de l'Eurocampus Solidari 
• Video de l'AFEV
• Dinamització del grup al facebook
• Comunicació i disseny gràfic

RADI D'ACCIÓ ACTUAL

Enguany, es realitzen acompanyaments grupals als barris de la Barceloneta (3 grups) i del Besós (2 grups). 
S'està  treballant  per estendre el  radi  d'actuació mitjançant  la  implementació  de varis projectes pilot  (de 3 mesos de 
durada). Un d'ells s'ha dut a terme al barri del Clot, conjuntament amb el Departament de Serveis Socials del districte de 
Sant Martí i Camp de l'Arpa. També s'iniciarà a  Nou Barris amb el treball conjunt que estem establin amb el Consorci 
d'Educació de Barcelona, on està previst, per al curs 2010-11 d'anar ampliant el camp d'actuació a altres barris de la 
Ciutat.  Amb el  CEB es  treballa  per  establir  una  altra  modalitat  d'AEI  (nova a  Barcelona  però  amb més de  15 anys 
d'experiència reeixida a França), que es realitzarà als centres educatius i on l'acompanyament serà totalment individual 
(sense establir grups), seguint una de les línies d'actuació de l'Afev i ajustant-se a les necessitats dels centres educatius 
marcades pel CEB.

Aquest treball previ dels projectes pilots, serveix per resoldre possibles incidències d'adequació a cada entorn i per establir 
els vincles i dinàmiques de treball amb els diferents actors de cada barri i districte, per tal d'assegurar i enfortir el treball en 
xarxa i l'èxit dels  nous AEI per al curs 2010-11. 

Alhora, també s'iniciarà un projecte pilot a la ciutat de Vic, treballant conjuntament amb el Departament d'Acció Social i 
Ciutadania de Vic, amb els Serveis Socials de la ciutat i amb la Universitat de Vic. 



PERSPECTIVES

Durant el curs 2010-2011 es pretén incrementar el nombre de persones beneficiàries i voluntàries, incrementant el radi 
d'acció dels AEI a altres barris de Barcelona i del territori Català.

La previsió per al curs vinent és de seguir l'acció en els barris on ja treballem actualment, mantenint el mateix nombre de 
grups d'AEI (3 grups a la Barceloneta i 2 al Besòs). També tenim previst passar 2 grups pilot a grups de funcionament 
normalitzat als barris del Clot i Nou Barris (com també a la ciutat de Vic), així com crear nous grups d'AEI a d'altres barris 
de Barcelona, a partir del treball conjunt establert amb el Consorci d'Educació de Barcelona i dels centres educatius.

A més s’està treballant per tal d’entrar com a entitat col·laboradora de la Federació Catalana de Voluntariat  Social,  el 
Consell  de Joventut de Barcelona i  entrar a formar part del Cens d’entitats de Voluntariat  Social  de la Generalitat  de 
Catalunya així com de la Secretaria de Joventut.

Durant  aquest  curs i  els  propers es vol  treballar  per  tal  de portar  el  projecte a altres ciutats  universitàries  catalanes 
(Tarragona, Lleida, Girona...) així com d’altres punts d’Espanya (País Basc, Illes Balears,...) degut a la gran acceptació i 
acollida que està tenint el projecte a tots nivells.

VINCLES AMB LES UNIVERSITATS

És molt important pel projecte els vincles creats amb les universitats (UB, UPF), altres ens educatius superiors (CIEE, 
ESEC) així com vincles que s’estan creant per col·laborar en el projecte en un futur proper (Universitat de Vic, b_TECH – 
UPC i Universitat Illes Balears).

Actualment les persones voluntàries venen de diferents facultats (Pedagogia, Educació Social, Arquitectura, Dret, Belles 
Arts, Economia...) de diferents universitats (UB, UPF, UAB...).

Un gruix de voluntàries venen derivades de l’assignatura d’Educació Moral de la Facultat de Pedagogia de la Universitat de 
Barcelona amb la que s’està col·laborant, donant l’opció de realitzar el voluntariat com a complement de treball per a la 
realització de l’assignatura. 

També s’està negociant un conveni amb la Facultat de Pedagogia (carreres d’Educació Social i Magisteri) i amb la Facultat 
de  Comunicació  de la  UB així  com amb la  Universitat  de  les Illes  Balears  per  tal  que  alumnes d’aquestes  carreres 
universitàries realitzin pràctiques a la nostra entitat. També s’estan establint vincles amb diverses assignatures de la UB i la 
UPF per que els i les estudiants participin com a voluntariat dins aquest projecte, així com d’altres.

VINCLES AMB ALTRES ENTITATS

Per dur a terme aquest projecte comptem amb la col·laboració de:

• Serveis Socials de la Barceloneta
• Serveis Socials del Besós
• Districte Sant Martí - Dept. Joventut, Educació Cooperació i Solidaritat 
• Casal Infantil El Vaixell (Besós) 
• Serveis Socials del Clot
• CEB: Consorci d'Educació de Barcelona
• Fundació UB Solidària, Facultat de Pedagogia, Facultat de Comunicació (Universitat de Barcelona)
• UPF Solidària, Universitat Pompeu Fabra 
• ESEC (Toulouse Barcelona Business School)
• CIEE (Council on International Educational Exchange)
• IMEB: Institut Municipal d'Educació de Barcelona
• Institut Francès



PLA DE COMUNICACIÓ I PUBLICITAT

Productes que s’han previst::
• Díptics informatius per la captació de voluntariat i informació a institucions, entitats, etc.
• Cartells per a penjar a les universitats per a la captació de voluntaris.
• Edició de resums del projecte per a la informació tant de voluntaris com d’institucions, etc.
• Samarretes per al voluntariat i pels infants i joves amb el logo i la web de l'Afev i el logo dels patrocinadors.
• Xapes i adhesius per a fer l’entitat i el projecte més visible.
• Diari semestral de l'Afev, per formar i informar al voluntariat, a estudiants i a la societat barcelonina sobre activitats 

de l'Afev, articles d'educació, etc.

Campanyes o accions concretes de difusió:
• Campanya setmanal de difusió per captació de voluntariat durant tot l’any fent-hi més incidència a l’octubre i al 

febrer.
• Difusió per mitjans de comunicació locals: de barri, de districte o de ciutat del projecte, la missió i les activitats que 

realitza Afev.
• Actualització periòdica del blog amb l’explicació de les activitats que s’hi van realitzant.
• Difusió del grup del Facebook del projecte.
• Xerrades a les universitats  per a la captació de persones voluntàries,  així  com la possible col·laboració amb 

diferents facultats.
• Reunions  amb les  diferents  institucions  públiques  locals  i  autonòmiques,  com el  departament  d'Educació  de 

l'Ajuntament  de  BCN  IMEB,  el  Consorci  d'Educació  de  Barcelona,  Plans  d'Entorn,  Plans  de  Barri,  districtes, 
departament d'Universitats de la Generalitat,etc.

• Participació a les diferent activitats, seminaris, actes,... en el Fòrum de l'Èxit Escolar (PEC), presentació de l'Afev 
a les X Jornades del PEC Barcelona 2009, com la Fira d’entitats de les Festes de la Mercè de Barcelona, o d’altres 
relacionades amb l’acció social, l’educació, l’associacionisme, joventut, etc.

ALTRES PROJECTES DESENVOLUPATS I XARXES ON ES PARTICIPA

• Organització i  col·laboració en la creació de l’Eurocampus Solidari conjuntament  amb l’Euroregió Pirineus-
Mediterrània. Els objectius principals són: afavorir la mobilitat dels estudiants, dels professors i dels investigadors 
(fomentant la mobilitat dels estudiants, professors i investigadors així com afavorir l’aprenentatge de les diferents 
llengües de l’Eurocampus), i la creació d’un campus virtual. Actualment s’està treballant creant grups de treball per 
donar veu als estudiants sobre l'Eurocampus i afavorir la seva implicació en la construcció d'aquest nou espai.

•  Seminari de Responsabilitat Social de les Universitats: en col·laboració directa amb la Regió Rhône-Alpes i la 
Generalitat de Catalunya, el passat 10 de juny, l'AFEV va organitzar a Barcelona aquest seminari com a continuació 
del Seminari realitzat mig any abans a Lyon. S'hi van reunir diferents actors polítics i educatius per a crear un debat 
i un espai de col·laboració per ajudar a les Universitats a assumir la seva “responsabilitat social” contribuint així a la 
cohesió social de territoris propers i al accés del coneixement per al major número de persones.

• Intercanvi Barcelona – Perpignan: es va realitzar un intercanvi entre els voluntaris de Barcelona i Perpignan de 
l'AFEV, amb la participació dels voluntaris de Barcelona als Perpijeuxde Perpignan.

L'Afev pertany a entitats i participa en activitats com:
• Ajuntament de Barcelona – IMEB - PEC (Projecte Educatiu de Ciutat)
• Fòrum de l’Èxit Escolar: organitzat pel Consorci d’Educació de Barcelona (Ajuntament de Barcelona)
• Entitat col·laboradora del Consell Nacional de Joventut de Catalunya (CNJC) 
• Debat sobre el Voluntariat Social al programa Subliminal (Esplugues TV) juntament amb la FCVS i el Dept. de 

Voluntariat de la Generalitat.
• S'ha reforçat la col·laboració amb les universitats  (UB, UPF, CIEE, ESEC), Serveis Socials,  CEIP's,  Instituts, 

Centres Cívics, Generalitat de Catalunya
• En la UB, s'està col·laborant amb la Fundació UB Solidaria, l'assignatura d'Educació Moral de Pedagogia així com 

amb la Facultat de Pedagogia i amb Educació Social, així com amb el segon cicle de Comunicació.
• Institut Francès: des de l'any passat, a la pàgina principal de l'Institut Francès de Barcelona hi ha un banner de 

l'AFEV on els usuaris interessats poden clicar i accedir directament a la nostra web. 
• GUNI (Global University Network for Innovation): composada per Càtedres UNESCO de tot el món i institucions 

innovadores compromeses amb la responsabilitat social de l'ensenyament superior i la seva innovació; la seva feina 
es centra en l'aplicació dels acords de la Conferència Mundial sobre Ensenyament Superior. Es col·labora amb el 
GUNI en diferents projectes de l'AFEV com l'Eurocampus Euroregional o el Seminari RSU. 


