
 
 

 

CONSTRUINT CAPACITATS A CRAIOVA 
 

Al desembre més de 40 professionals del projecte, persones 
aturades de llarga durada i voluntaris es van reunir a Craiova 

(Romania) per avançar en la implementació del projecte   
Break Down or Break Out. 

Al llarg de les sessions, els equips van treballar junts durant 5 
dies per millorar les seves competències i habilitats per 

recolzar als grups locals de persones aturades de llarga durada 
dels països participants: Regne Unit, França, Romania, Itàlia, 

Espanya, Finlàndia i Israel. Un dels aspectes que es vol 
treballar en les persones aturades es la capacitat d’emprendre 

en la seva comunitat.  
 

 

 
 

 

 
 

 

POTS TREBALLAR AMB NOSALTRES 
 

El projecte The Break Down or Break Out està creant eines i 
experimentant amb noves fórmules d’aprenentatge per 

l’apoderament de les persones aturades de llarga durada. Si 
estàs interessat en saber què fem, vols aportar la teva 

experiència, aprendre i compartir, posa’t en contacte amb 
nosaltres i et direm com pots fer-ho. 

 

Pots informar-te de com treballar amb nosaltres aquí. 

 

D'ESCENARIS DE CANVI A L'ACCIÓ DE LA VIDA REAL 

A Craiova els equips de cada país del projecte van treballar 
junts al llarg de les sessions creant escenaris d’accions a la 
comunitat, basats tots en casos reals de persones aturades.  

Els escenaris es van desenvolupar seguint els models de 
construcció de capacitats pas a pas, treballats en el projecte. 
Els models ofereixen orientació a les persones aturades per 
identificar oportunitats a la comunitat on viuen, i amb la 

combinació de les oportunitats i les seves habilitats i 
experiència, emprendre iniciatives que tinguin per objectiu 

l’inici d’un canvi a les seves vides. 
En les següents fases del projecte el desenvolupament dels 

escenaris ajudarà als equips locals a iniciar canvis en la seva 
comunitat.  

  
 

  

 
 
 

RECURSOS  
 

La pàgina web del projecte The Break Down or Break Out 
ofereix orientació, documentació i testimonis de la vida reals 

dels participants del projecte.  

 
CONTACTE I MES INFORMACIÓ 

Keith Chandler 
University of Chester UK 

k.chandler@chester.ac.uk 
 

 
CONTACTE NACIONAL I MES INFORMACIÓ 

Amàlia Quera 
Cambra de Comerç de Sabadell  

aquera@cambrasabadell.org 
 

 
 

Núm. 3 Gener / Febrer  / Març 2016 

 BREAKIN’ NEWS 

http://break2.riversideinnovationcentre.co.uk/work-with-us/are-you-interested/
mailto:aquera@cambrasabadell.org


2 
 

  

 
 

 

L’EXPERIÈNCIA CATALANA A CRAIOVA  
 

La Cambra de Comerç de Sabadell i la Fundació Barberà 
Promoció  van participar a la reunió intercanvi de Craiova amb 
un equip format per: 

  
Amàlia Quera – Project manager 
Arnau López – Facilitador i tutor 

Rafael Gómez – Facilitador i tutor 
Meriem – aturada de llarga durada 
José Luís – aturat de llarga durada  

 
Estem gravant un vídeo recollint l’opinió de la Meriem i en José 
Luís, properament el penjarem a les xarxes.  
 
 

 

 

 
 
 

 

 

  

 
 

 
   

 
CONTACTE I MÉS INFORMACIÓ 

(coordinador del projecte) 
Keith Chandler 

University of Chester UK 
k.chandler@chester.ac.uk 

 

 
CONTACTE NACIONAL I MÉS INFORMACIÓ 

Amàlia Quera 
Cambra de Comerç de Sabadell  

aquera@cambrasabadell.org 
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