Voluntari: Werner Nüesch Boncompte
Projecte: Mit Basketball durch Europa und die Welt
Any: 2019 – 2020

Sóc el Werner i tinc 22 anys. L'agost de l'any 2019 em vaig embarcar en una nova aventura a
través d'un projecte, ofert pel Departament de Joventut - LleidaJove, de voluntariat a
l'estranger. El meu projecte, anomenat «Mit Basketball durch Europa und die Welt» és
d'esports, concretament de bàsquet. En una ciutat a Alemanya que es diu «RhedaWiedenbrück». La durada del projecte va ser de 10 mesos, d'agost 2019 fins al juny de 2020.

¿En què va consistir el meu projecte?
Voluntari i ajudant en el club de bàsquet «DJK Rheda»
El projecte va consistir en ajudar amb els entrenaments i partits com a voluntari en un club
de bàsquet, a part d'altres gestions que jo duia a terme: Administració i gestió de la part
informàtica del club, tal com fer publicacions i actualitzar les diferents pàgines, editar fotos,
crear noves pàgines webs i seccions, també l'administració de les xarxes socials que té el
club.
Ensenyar espanyol en un centre cultural
Una part del projecte molt divertida va ser ensenyar l'idioma espanyol un cop per setmana en
un centre cultural d’espanyol. Un lloc on es reuneixen alemanys que en són membres per a
compartir experiències i bons moments, juntament amb els espanyols que hi van. És una gran
forma per a poder aprendre els idiomes i les cultures dels dos països de la millor forma.

Aprendre alemany
Una part molt important va ser l'oportunitat d'aprendre l'idioma directament, gràcies al fet de
que estava vivint amb una família d’allà i que vaig anar a la universitat popular per a aprendre'l.
Formava part del meu dia a dia el aprendre i formar-me en l’idioma i cultura alemanya com a
part del projecte.
Creació i administració de pàgines Web
També vaig aplicar les meves habilitats d’informàtic per a crear diverses pàgines i
actualitzacions de les xarxes socials del club i vaig finalitzar amb la creació d’una pàgina web
sencera per al Centre Cultural d’Espanyol.

¿On i com vaig viure?
Vaig viure a la ciutat de «Rheda-Wiedenbruck» a l’estat de Renania del Nort. Una ciutat molt
bonica plena de vegetació, canalets i rierols, amb un pantà i fins i tot un castell. Una ciutat amb
50.000 habitants que destaca per el seu encant en l’arquitectura i el disseny dels seus
habitatges.
Allà vaig estar vivint amb una encantadora família alemanya que em va acollir com si fos un
més des del primer dia, la veritat és que n’estic molt content. Ells m’han portat a moltíssims
llocs bonics, interessants per aprendre. Amb ells he fet viatges per Alemanya i per altres
països. Penso que una de
les millors experiències
amb les que et quedes
del projecte són les
persones. I aquest és un
exemple. Jo tinc una
família allà que sempre
que vulgui m’acollirà,
uns amics fantàstics
amb els que sempre
podré parlar i un munt de
bons records, moments i
vivències que he viscut
amb tots ells.

Experiència i progrés personal
Tot i que no ha sigut un any amb total
normalitat per a poder participar de la
millor forma en el meu projecte, penso
que he pogut fer la majoria de coses
que volia i estic molt content amb el
resultat final. He pogut viure força
temps en un país estranger per a
poder desenvolupar moltes habilitats
i també he aprés molt sobre altres
cultures i pensaments. Penso que la
meva labor com a voluntari ha pogut
ajudar molt en diversos àmbits en el
club i que he complert el propòsit amb
el que vaig començar.
Podria descriure situacions de tota
mena però és d’esperar que hi ha moments de tot. A vegades estàs super content i bé i a
vegades enyorat de la teva zona de confort. Hi ha molts moments i s’han de gaudir tots perquè
tots en formen part de la mateixa experiència. Ha estat una gran experiència des del primer
moment i que al final ha valgut la pena.
Abans d’anar a Alemanya vaig intentar aprendre una mica de l’idioma per a no arribar amb un
nivell nul i poder comunicar-me amb les coses més bàsiques. Tot i l’esforç, quan vaig arribar
no vaig entendre absolutament res, ja que la pronunciació i la forma de parlar és tot un món.
Per sort, poc a poc, començant per comunicar-me amb l'anglès, vaig començar a diferenciar
paraules dins de les frases en alemany i vaig començar a aprendre-les fins el suficient nivell
com per a comunicar-me més en alemany que en anglès. El punt de canvi es podria situar
entre novembre i desembre, quan vaig començar a parlar, pensar i fins i tot somiar amb
alemany. Finalment, gràcies a les classes a la Universitat Popular i a la família que em va
ajudar molt, tinc un nivell suficient per a poder comunicar-me i expressar-me sense
problema. Poder fer una vida normal amb tot el que això implica: gestions bancàries o a
l’ajuntament, anar a comprar, conèixer nova gent, buscar feina etc...
La veritat es que estic molt content per la millora en l’idioma, ha sigut un aprenentatge
progressiu i constant que ha valgut molt la pena. I ara l’únic que he de fer es seguir millorant
i no parar.

