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El Casal Català de Victòria Inc. és una organització sense ànim de lucre creada el 1986 com a lloc de trobada dels
catalanoparlants i catalanòfils de Melbourne i d´arreu de l´Estat de Victòria. Els membres del Casal dediquen el seu temps
voluntàriament a promoure la llengua i cultura catalanes. Tanmateix, el Casal no té capacitat per assumir competències en
matèria laboral o d’immigració. El Casal no és, per tant, un centre d’assessorament de visats o una agència per trobar
feina però sí un lloc on teixir xarxa i fer contactes.
Amb la voluntat d’ajudar als catalans nouvinguts o a aquells qui volen emigrar a Austràlia, el Casal ha editat aquesta guia
que pretén ser una primera aproximació al país i que ofereix un seguit de recursos per poder entomar les primeres passes a
Austràlia i respondre les qüestions més habituals.
Les informacions que apareixen en aquesta guia han estat actualitzades a l’abril del 2013.
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AUSTRÀLIA
1.1.

Informació bàsica
Western
Australia

Superfície: 7.692.000 km²
Població:

Northern
Territory

22,946,696

1

Queensland

South
Australia

New South Wales

Capital: Canberra
Victoria

Australian Capital

Moneda: Dòlar australià $
Estats i territoris

Tasmania

New South Wales
Victòria
Queensland
South Australia
Western Australia
Tasmania
Northern Territory
Australian Capital

www.visitnsw.com
www.visitvictoria.com
www.queenslandholidays.com.au
www.southaustralia.com
www.westernaustralia.com
www.discovertasmania.com.au
www.travelnt.com
www.visitcanberra.com.au

1

7,2 milions
5,5 milions
4,5 milions
1,6 milions
2,2 milions
507,600
229,700
358,900

Dades del Juny del 2012 segons l’ Australian Bureau of Statistics:
http://www.abs.gov.au/ausstats/abs%40.nsf/94713ad445ff1425ca25682000192af2/1647509ef7e25faaca2568a900154b63?OpenDocument
(consulta març 2013)
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Sydney
Melbourne
Brisbane
Adelaide
Perth
Hobart
Darwin
Canberra

Índex de desenvolupament humà segons l’ONU (2011): 0.929. Ocupa la segona posició en el ranking mundial 2.
Tasa d’atur: 5,4 % (gener 2013) 3
Ocupació per sectors 4:
Sectors

Ocupació

Previsió

2011

2016-17

Serveis d’allotjament i menjar

7%

4.0 %

Serveis administratius i de suport

3%

4.4%

Agricultura, boscos i pesca

3%

1.7%

Arts i oci

2%

3.7%

Construcció

9%

12.6%

Educació i ensenyament

7%

7.1%

Electricitat, gas, aigua i serveis de recollida
d’escombraries

1%

11.6%

de

creixement

2

Font: Nacions Unides: http://data.un.org/DocumentData.aspx?q=index+of+human+development&id=269 (consulta març 2013)

3

Font: Australian Bureau of Statistics http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/mf/6202.0 (consulta març 2013)

4

Font: Australian Jobs publication: http://deewr.gov.au/australian-jobs-publication (consulta març 2013)
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Serveis financers i asseguradores

4%

4.3%

Sanitat i Assistència Social

12%

18.0 %

Mitjans de comunicació i telecomunicacions

2%

2.3 %

Manufactura

8%

-9 %

Mineria

2%

43.4 %

Altres serveis

4%

4.1 %

Serveis científics i tecnològics

8%

12.5%

Administració pública i seguretat

6%

4.2 %

Lloguer i venta de propietats immobles

2%

3.5%

Venta al detall (retail trade)

11%

4.1 %

Transport, missatgeria i emmagatzament

5%

7.2%

Comerç a l’engròs (wholesale trade)

4%

4.0%

Cultures: Austràlia és un país multicultural, el cens del 2011 mostra com un 30% de la població ha nascut a l’estranger i,
com un 46,2% té un pare o mare d’origen no australià. Històricament la immigració provenia d’Europa, malgrat els darrers
anys el component asiàtic i d’altres parts del món va en augment. Aquest patró queda reflectit en una societat
multicultural, diversa en llengües, religions i idiosincràcies. Com a conseqüència el nouvingut trobarà fàcilment diverses
comunitats i grups d’interès que l’escaiguin.
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Lloc de naixement dels pares, 2011 5
Els dos pares nascuts a l’estranger
Només un pare o mare nascut a l’estranger
Els dos pares nascuts a Austràlia

6,868,586
2,396,490
10, 757,087

%
34.3
11.9
53.7

Llengües: la llengua del país és l’anglès. A l’estat de Victòria trobem que 3,874,862 persones parlen només anglès, el que
representa un 72,4% del total. Pel que fa a la resta reproduïm a continuació les 15 llengües, diferents de l’anglesa, més
parlades a l’estat de Victòria.

Classificació
2011 6

Llengua parlada a
casa

Persones

%

1

Italià

124,856

10.1

2

Grec

116,802

9.5

3

Mandarí

103,742

8.4

4

Vietnamita

86,592

7

5

Cantonès

72,902

5.9

6

Àrab

68,437

5.5

5

7

Turc

32,899

2.7

8

Hindi

32,704

2.6

9

Punjabi

31,068

2.5

10

Macedoni

30,945

2.5

11

Castellà

29,014

2.3

12

Singalès

28,163

2.3

13

Croat

22,168

1.8

14

Alemany

20,082

1.6

15

Maltès

18,176

1.5

Font: Census Data Australian Bureau of Statistics: http://www.censusdata.abs.gov.au/census_services/getproduct/census/2011/quickstat/0#cultural
(consulta març 2013)

6

Font: Victoria Top 100 Languages other than English Spoken at Home, 2011. Census.
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1.2.

Catalunya a Austràlia

Casal Català de Victòria
247-251 Flinders Lane, Melbourne 3000. VIC.
casalcatalavictoria@gmail.com

Radiodifusió Catalana
5, Bounerville Av. East Brighton
Victoria 3187
Telèfon: 00.61.3.95.92.98.23
E-mail: rcmelb@rcmelb.cat

www.ccvictoria.cat

http://www.rcmelb.cat/

Universitat de Monash Faculty of Arts /
Department of Spanish and Latin American Studies
Única universitat d’Oceania on s’imparteixen classes de català.
Building 11A, Clayton
3800 VICTORIA
Professor/a: Andreu Pedró i García apedro@xarxallull.cat
Coordinador acadèmic: Stewart King stewart.king@monash.edu
arts.monash.edu.au/spanish/about/catalan…

Catalans al Món

Centre de Promoció de Negocis de Sydney ACC10
Suite 603, 46 Market Street
SYDNEY NWS 2000 – AUSTRALIA
Tel. 00 61 424201187
jhidalgo@acc10.com

http://www.catalanfootprintinaustralia.net/scr/4/index_cat.p
hp

Casal Català of New South Wales
casalnsw@hotmail.com

http://perth.catalansalmon.com/
http://sydney.catalansalmon.com/
http://melbourne.catalansalmon.com/
http://goldcoast.catalansalmon.com/
http://adelaide.catalansalmon.com/
http://brisbane.catalansalmon.com/

L’empremta catalana a Austràlia, “Catalan Footprint
in Australia”:

FC Barcelona Melbourne Supporters Club (FCBaM)
Peter Kurg
fcbvic@gmail.com
http://www.facebook.com/pages/FC-Barcelona-MelbourneSupporters-Club-FCBaM/177348285635482?group_id=0

Culésydney
http://www.facebook.com/groups/399917523353821/permalink/596
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908473654724/

1.3.

Ambaixades i consolats

Ambaixada Espanyola a Canberra
15, Arkana St. Yarralumla. ACT 2600
P.O.B: 9076 Deakin. ACT 2600
Telèfon: (61-2) 6273 35 55. Fax: 6273 39 18.
Correu electrònic: emb.canberra@maec.es
Ambaixador: D. Enrique Viguera Rubio
Consolat General a Sydney
Level, 24, St. Martins Tower 31 Market St. Sydney, N.S.W. 2000
Telèfon: (02) 9261 2433
Fax: (02) 9283 1695
Correu electrònic: cog.sidney@maec.es
Representant: Cònsul General: D. Gerardo Angel Bugallo Ottone.
Consolat General a Melbourne
146A Elgin St. Carlton Victoria 3053
Telèfon: (03) 9347 1966
Fax: (03) 9347 7330
Correu electrònic: cog.melbourne@maec.es
Representant: Miguel Gómez de Aranda y Guillén
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ABANS DE MARXAR
El Visat

2.1.

Sigui quina sigui la finalitat del vostre viatge si voleu venir a Austràlia necessitareu un visat. A la web del Departament
d’Immigració hi ha un simulador “Visa Wizard”( http://www.immi.gov.au/) en el que us recomanen quin és el visat més adient
segons la vostra situació i objectius. Un cop heu trobat el visat que més us escau cal ser molt curosos i llegir detingudament
tota la informació relativa. El govern australià és molt estricte així que cal presentar tots els papers que demanen. Tingueu
en compte que trigareu temps en reunir la documentació i que si els documents no estan en anglès, haureu de presentar també
una traducció acreditada. La tramitació no és immediata i la ressolució pot arribar a trigar
mesos, cal tenir paciència. No hi ha ambaixada australiana a Catalunya, l’única que hi ha a
tot l’estat és a Madrid però en la majoria de casos no és necessari anar-hi, els papers es
podran enviar per correu o per correu electrònic segons el cas. El govern australià té també
contractada una línia de telèfon per resoldre dubtes relatius a temes del visat, us poden
atendre en anglès o castellà i per trucar cal que marqueu el: 003491147390.
Els tràmits els podeu realitzar vosaltres mateixos o bé contractar una agència. Si trieu
aquesta opció assegureu-vos que l’agència està registrada. Podeu trobar més informació a:
https://www.mara.gov.au/.
Si sou estudiants i contracteu algun curs o programa és habitual que des de l’escola us proporcionin ajuda en aquest sentit,
hi ha organitzacions que us ajuden a buscar l’escola que més us escau i a canvi us ofereixen assessorament gratuït i
acompanyament en els tràmits. En aquest sentit, un exemple seria la comunitat www.aussieyoutoo.com, o bé l’EDU Consultancy
Services
amb
delegació
a
Barcelona,
que
ha
organitzat
xerrades
a
algunes
universitats
catalanes
(http://www.studyinaustralia.gov.au/spain/Agents/Agencies/Barcelona---EDU-Consultancy-Services---Australia).
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També podeu demanar informació a la Marta Vinyals, una catalana que viu a Brisbane i que ha creat aquesta web:
http://www.firststepaustralia.com/ . La Marta proporciona informació sobre estudiar a Austràlia, fer pràctiques professionals,
treballar de “demi pair” o també ajuda a qui vulgui venir a fer un curs de rugby per millorar les seves habilitats. També
trobem l’agència d’estudis especialitzada “Trek your Way” http://www.trekyourway.com/paises/australia2/aprenderingl%C3%A9s-en-australia.html
Per últim tingueu en compte que la tramitació de visats té un cost econòmic, verifiqueu quin és el cost a la web
d’immigració.

Treballar a Austràlia

2.2.

Austràlia és un país que ha crescut gràcies a la immigració i avui a les grans ciutats es percep aquesta multiculturalitat.
Malgrat els efectes de la crisi, l’índex d’atur a Austràlia és d’un
5,4% 7 pel que és un país que presenta moltes oportunitats, però
aconseguir feina a Austràlia no és senzill i requereix de
tràmits
burocràtics. La política d’entrada del govern australià es basa en la
premisa del creixement econòmic i desenvolupament social del país per la
qual cosa demanen gent amb habilitats i qualificada.
En aquest sentit, obtenir un visat de treball passa
prèviament un esponsor. L’esponsor és la persona o
contracta. Hi ha professions particularment sol·licitades
es requereix esponsor, podreu trobar més informació en el
7

Gener de 2013. Font: http://www.tradingeconomics.com/australia/unemployment-rate (consulta abril 2013).
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per aconseguir
l’empresa que
per les que no
següent enllaç:

http://www.immi.gov.au/skilled/general-skilled-migration/. Heu de tenir en compte que per treballar es demana un nivell mínim
d’anglès, i, en alguns casos us demanaran el certificat IELTS (International English Language Testing System). Aquest
certificat el podeu obtenir a Catalunya.
El govern austràlia ha editat el document titolat “Australian Jobs 2012” on podreu trobar l’ocupació per sectors i els
sectors de més demanda segons els diferents estats: http://deewr.gov.au/australian-jobs-publication . També podeu consultar
alguns buscadors com www.seek.com.au on trobareu una estimació de sous segons professions que us pot ser d’utilitat.

Estudiar a Austràlia

2.3.

Si el que voleu és estudiar, l’oferta formativa és àmplia. Podeu triar entre programes de graus, màsters o doctorats, entre
d’altres. Solen ser cursos cars. Austràlia rep cada any 600.000 estudiants de més de 200 països. Podeu consultar el llistat
d’universitats
i
centres
en
el
següent
lloc
web:
http://www.studyinaustralia.gov.au
Molts joves opten per venir a Austràlia a estudiar anglès, un dels
cursos més habituals és l’English Language Intensive Courses for
Overseas Students, un curs amb una dedicació setmanal de 25 hores.
També hi ha cursos preparatoris per l’IELTS, pels exàmens de
Cambridge o cursos d’anglès per negocis.
Si voleu més informació sobre l’oferta formativa podeu adreçarvos a les consultories abans esmentades: www.aussieyoutoo.com,
http://www.studyinaustralia.gov.au/spain/Agents/Agencies/Barcelona
---EDU-Consultancy-Services---Australia
o
http://www.firststepaustralia.com/
o
l’agència
d’estudis
especialitzada “Trek your Way” http://www.trekyourway.com/paises/australia2/aprender-ingl%C3%A9s-en-australia.html
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Destacar que el govern australià permet als immigrants en visat d’estudiant treballar legal·lment fins a un màxim de 40 hores
cada dues setmanes i hores il·limitades en les èpoques que no tingueu classes. Us recomanem que verifiqueu la normativa ja
que el govern podria canviar-la: www.immi.gov.au/students.

Assegurança mèdica i examen mèdic

2.4.

Tant si demaneu un visat d’estudiant com un visat de treball, el govern australià exigeix que contracteu una assegurança
mèdica. Els cinc proveïdors d’assegurances d’aquest tipus a Austràlia són els següents. A les seves webs podreu veure els
preus segons el tipus de visat que demaneu i la vostra edat.
•
•
•
•
•

Australian Health Management OSHC www.ahmoshc.com
BUPA Australia www.overseasstudenthealth.com
Medibank Private www.medibank.com.au/Client/StaticPages/OSHCHome.aspx
OSHC Worldcare www.oshcworldcare.com.au
NIB OSHC www.nib.com.au/home/newtonib/overseasstudents

Si l’estada a Austràlia té una durada determinada també podeu contractrar una assegurança de viatge amb cobertura sanitària
amb altres companyies nacionals, mireu bé quina us surt més a compte.
A banda de l’assegurança per a molts visats us demanaran que us someteu a un examen mèdic. Aquest l’haureu de realitzar en
un centre autoritzat. A Catalunya a hores d’ara només en trobem un, la Creu Blanca, el podeu localitzar al telèfon +34 93 252
2522.

Nivell de vida

2.5.
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Austràlia està considerada com el segon país amb l’índex de desenvolupament humà més alt (un indicatiu que té en compte
l’esperança de vida, l’educació i els ingressos), per sota només de Noruega. El salari mínim interprofessional està
establert en $15.96 per hora i en $606.40 per setmana 8 (en data d’edició de la guia), es tracta doncs d’un país amb un bon

nivell de vida. Els salaris són alts però en contrapartida els preus també ho són. Aquests varien molt depenent de si sou a
una ciutat o a una població de l’interior però us indiquem a continuació de manera orientativa els preus d’alguns articles:
_Cafè: $3- 4$
_Pa: $3- $6
_Lloguer d’una habitació en pis compartit: $150- $300 per setmana
_Gasolina: $1,5 el litre
_Un viatge en transport públic: $3.5-$12 (depenent del trajecte)
_Entrada al cinema: $19

8

Font: http://www.fairwork.gov.au/pay/national-minimum-wage/pages/default.aspx (consulta març 2013)
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VIURE A AUSTRÀLIA
PRIMERS PASSOS
3.1. Duanes
Austràlia és una illa i com a tal té unes normes d’entrada molt estrictes. Els articles d’origen vegetal o animal són
considerats perillosos perquè poden ser portadors de plagues i malalties. És aconsellabe no portar cap tipus de menjar o beure
i, si el porteu, sobretot declareu-ho a la duana ja que les penalitzacions poden ser molt elevades. També cal anar en compte
amb els medicaments i portar les receptes mèdiques, trobareu més informació en els següents enllaços:
http://www.customs.gov.au/webdata/resources/files/Spanish-GuideforTravellers-KBYGBrochure.pdf
www.daff.gov.au/aqis
Quan arribeu a la duana tingueu els papers del visat preparats, caldrà que proporcioneu una adreça del lloc on us instal·lareu
i és probable que us preguntin quin és el motiu del viatge, entre d’altres coses.

3.2 Sistema Sanitari
El sistema sanitari a Austràlia és ampli i de qualitat. Tant si disposeu d’un visat temporal, com permanent, o bé teniu la
ciutadania australiana o nova zelandesa, simplement us heu d’inscriure al Medicare, el Sistema Sanitari Australià. El sistema
sanitari australià té les seves particularitats, depenent del centre que visitis no pagaràs la visita (Bulk Billing) o en
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pagaràs una part.
A la web de Medicare hi ha una
http://www.medicareaustralia.gov.au/provider/medicare/index.jsp#N10041.

llista

de

tot

el

que

el

sistema

cobreix:

A l’Estat de Victòria, el servei d’ambulància és molt car per aquest motiu us recomanem que us feu socis ($40 quota
individual, $80 per família l’any, a mode orientatiu). En el cas de Victòria la web és http://www.ambulance.vic.gov.au/.
Si no teniu un visat permanent haureu de contractar una assegurança. Contacteu-la per veure quines són les cobertures i
procediments.

3.3.L’allotjament
Un cop complerts els tràmits burocràtics serà el moment de buscar allotjament. El més
habitual, entre els joves, és compartir pis donats els elevats preus del lloguer, però
dependrà de les vostres possibilitats. Les distàncies aquí són molt grans i és important, per
tant, decidir primer el barri on viure segons el lloc on haureu de treballar i/o estudiar. En
aquest sentit, hi ha un lloc web www.cityhobo.com que enllaça el perfil i la personalitat de
cadascú amb el barri que més li escau a les ciutats de Melbourne, Adelaide, Brisbane o
Sydney. En aquest lloc web trobareu les descripcions dels barris així com un llistat de les
escoles més valorades.
Un cop heu decidit quina és l’àrea que us interessa comença la recerca. La web d’anuncis
més popular és Gumtree però també hi ha altres pàgines com www.flatmatefinders.com.au ,
http://au.easyroommate.com/. Els preus que es proporcionen en cas de lloguer solen ser per
setmana. Assegureu-vos bé si les despeses estan incloses o no així com quines són les
condicions. Habitualment us demanaran un mes de fiança i una estada mínima de sis mesos, però depèn del cas. Aneu en compte,
perquè com a altres llocs podem trobar estafes, no doneu mai diners sense haver vist primer el lloc. En aquest sentit, us
podreu trobar casos en els que us diuen que no podeu veure el pis perquè el propietari ha marxat, podria ser una estafa. Una
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altra opció, popular entre els estudiants, és allotjar-se amb famílies (homestaying), els preus van de 180 $ a 290 $ per
setmana però amb despeses i menjar inclosos. En els centres educatius us proporcionaran més informació sobre aquesta opció.
Si el que voleu és allotjament per estades més curtes o busqueu un lloc per estar temporalment fins a trobar quelcom més
definitiu us podeu adreçar a altres llocs webs com www.stayz.com.au per llogar propietats senceres o bé a
https://www.airbnb.com.au/ si el que voleu és una habitació en un pis.
Considereu també la possibilitat de Couch Surfing (www.couchsurfing.com), una xarxa mundial en la que diferents persones
ofereixen una habitació o un sofà sense cost per uns dies i una bona oportunitat també per conèixer gent. Una altra opció
interessant, si el vostre pressupost és ajustat, és el “house sitting” que consisteix en cuidar una casa (i els seus
animals)
i
a
canvi
no
pagar
allotjament.
Una
de
les
webs
on
podreu
trobar
més
informació
és
http://www.happyhousesitters.com.au, hi ha una versió de prova sense cost.
Si veniu amb la vostra família o bé no voleu compartir pis, altres webs que podeu consultar
són: www.domain.com.au, o bé www.realestate.com.

3.4. Trobar feina
Bona part de les ofertes de feina les trobareu a Internet, la més popular és www.seek.com.au
però també podeu consultar www.jobseeker.com.au, www.mycareer.com.au, www.studyandwork.com.au,
www. careerone.com.au. Aquestes tres últimes estan més enfocades a estudiants.
Existeixen
també agències que ajuden a buscar feina, algunes especialitzades per exemple en l’àmbit
social
,http://www.twrecruitment.com/index.php?Country=Australia,
o
en
el
sanitari,
http://www.drakemedox.com.au/default.aspx,
i
altres
de
generals
com
http://www.rcsa.com.au/imis15/RCSAweb.
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Veureu que la cultura empresarial a Austràlia (com a altres indrets) té les seves peculiaritats i és important adaptar el
vostre currículum al país. Els currículums australians habitualment són més detallats. Quan descriviu la vostra experiència
laboral no us limiteu simplement a indicar el nom de l’empresa sinó que feu-ne una petita descripció (mida, sector, etc.). A
més a més haureu de descriure les funcions que vàreu desenvolupar i els mèrits i èxits que vàreu assolir per a l’empresa. Les
referències són claus, indiqueu el nom del company o cap i com el poden contactar, tingueu en compte que és molt probable que
ho facin. La carta de presentació pot resultar també molt útil. En aquesta web trobareu una plantilla per poder treballar el
vostre currículum: http://jobaccess.gov.au/content/how-build-resume
Si aconseguiu una entrevista, uns dies després de realitzar-la és bo que malgrat no us truquin, truqueu vosaltres i mostreu
interès per la feina. Insistir és clau, podeu trucar i preguntar per exemple per les seves impressions sobre com ha anat
l’entrevista i sobre quines probabilitats teniu. El contacte humà és molt important, us heu de vendre com el millor candidat.
Per treballar és imprescindible tenir un Tax File Number (TFN), un número d'identificació fiscal, per poder rebre un sou. Es
pot sol.licitar online: http://www.ato.gov.au/. Us recomanem que ho feu immediatament de seguida que arribeu al país. És
possible que us puguin retornar diners si us en retenen molts en acabar l’any fiscal, la durada del qual és de l’1 de juliol
al 30 de juny. Podeu sol·licitar el retorn d’aquestes taxes per internet. Trobareu més informació a la mateixa web:
http://www.ato.gov.au/.

3.5. Obrir un compte bancari
A Austràlia la majoria d'ingressos com pot ser un sou o subvencions estatals es paguen directament a un compte bancari. És,
per tant, molt recomanable obrir-ne un.
Per obrir un compte durant les primeres sis setmanes a Austràlia us demanaran el passaport i una adreça (no cal que sigui la
definitiva). Passades les sis setmanes necessitareu documentació addicional com per exemple documents amb fotografia que
acreditin la vostra identitat, factures o cartes que certifiquin la vostra adreça, etc. Per tant, és preferible fer-ho quan
abans millor.
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Per tal de mirar quins són els bancs que ofereixen les millors condicions us recomanem que visiteu aquest lloc web:
www.banks.com.au.
Aneu en compte a l’hora de treure diners i realitzar transaccions amb els comptes que teniu a Catalunya, assegureu-vos abans
de marxar de quines són les comissions i intenteu, si podeu, arribar a un acord amb la vostra entitat bancària. Treure diners
des d’un caixer estranger pot resultar molt car.

3.6. Moure’s per Austràlia
3.6.1 Transport públic
A les grans ciutats trobareu una àmplia xarxa de transport públic, normalment haureu d’adquirir una targeta de transport de
prepagament . A l’estat de Victòria han establert un sistema amb la targeta Myki amb la que tens accés a tot el sistema de
transport públic de l’estat (tramvies, trens i autobusos). Podreu adquirir la vostra Myki en bona part dels quioscos així
com en les principals estacions.
Podeu consultar preus i rutes a les següents webs:
Sydney: www.131500.com.au
Melbourne: www.metlinkmelbourne.com.au
Brisbane: www.translink.com.au
Perth: www.transperth.wa.gov.au
Adelaide: www.adelaidemetro.com.au
Hobart: www.metrotas.com.au
Canberra: www.action.act.gov.au
Darwin: www.transport.nt.gov.au/public
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Austràlia és un país extens, perquè us feu una idea anar de Melbourne a Sydney en autobús suposa un viatge de 13 hores. Per
aquest motiu és habitual utilitzar l’avió per a rutes internes. Les companyies que operen aquests vols són Qantas, Virgin
Australia, Jetstar, Tiger Airways o REX. Si pel contrari voleu agafar el tren, consulteu www.railaustralia.com.au o bé els
busos a www.buslines.com.au .

3.6.2. Conduir a Austràlia
És molt habitual utilitzar el cotxe tant en trajectes curts com en llargues distàncies. Si opteu per aquest mitjà, sapigueu
que aquí condueixen per l’esquerra i que el límit de velocitat en autopistes varia entre 100 i 110 km/h mentre que en zones
residencials és d´entre 40 i 50 km/h. Destacar que bona part de les autopistes són gratuïtes, “freeway”, malgrat s’estan
obrint noves autopistes de pagament, “tollway”. Per circular per aquestes carreteres cal adquirir un dispositiu electrònic,
“toll pass”, que s’activarà cada cop que passeu pel “toll point” (a Victòria l’anomenen e-TAG). En el cas de que no el
tingueu i utilitzeu aquest tipus de via a l’estat de Victòria teniu 24 hores
per trucar i pagar el peatge.
Pel que fa a la llicència per a les persones que tenen un visat temporal podran
conduir amb la llicència del seu país sempre que aquesta vagi acompanyada d’una
traducció a l’anglès acreditada o bé amb el permís internacional de conduir que
haureu
de
tramitar
des
del
vostre
lloc
d’origen
(http://www.dgt.es/portal/es/oficina_virtual/conductores/permiso_internacional/c
onductores01.htm). Si entreu amb un visat permanent la vostra llicència només
us servirà els tres primers mesos, després, haureu de tramitar el permís
australià, no cal fer cap examen només els tràmits. Trobareu més informació a:
http://austroads.com.au/driver-licences/overseas-driver-licences
Un darrer apunt, en el cas de la ciutat de Melbourne trobareu que hi ha molta
cultura de bicicleta, les carreteres estan habilitades amb carrils bicis i molta gent l’utilitza a diari.
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3.7. Seguir en contacte
Si heu de passar una bona temporada a Austràlia és recomanable adquirir un telèfon del país. Si porteu un telèfon alliberat
només caldrà que compreu la targeta i adquiriu un sistema de prepagament o bé de contracte. Si trieu l’opció de contracte
aneu en compte amb la permanència, com passa a Catalunya, si us donen telèfons bons a preus molts baixos serà perquè adquiriu
un compromís de despesa mensual alt. Els principals proveïdors són: Optus, Telstra, Virgin Mobile i Vodafone.
Per realitzar trucades internacionals des del vostre telèfon australià caldrà que marqueu el
+34 i el número de telèfon. Si el que voleu és marcar a un número australià des del vostre
telèfon habitual caldrà afegir el 0061. Tingueu en compte també que cada estat australià té el
seu codi telefònic.
Existeixen unes targetes prepagament per a trucades internacionals a 1 o 2 cèntims el minut que
poden ser molt útils i abaratir costos. A més a més dels coneguts Skype, whatsapp, etc.
No us oblideu de la diferència horària. Austràlia té tres zones horàries: est, oest i centre.
L’estat de Victòria es troba a l’est . La diferència horària varia de 8 a 10 hores respecte
Catalunya depenent de l’època de l’any. D’octubre a finals de març Austràlia es regeix per
l’horari d’estiu, “Daylight Saving Time”, la diferència en aquest període de l’any és de
deu hores. La resta de l’any la diferència respecte Catalunya és de 8 hores a l’estat de
Victòria.

3.8. Alguns apunts sobre l’estil de vida
Els horaris a Austràlia són una mica diferents als catalans. La jornada laboral acaba habitualment a les 5 de la tarda i el de
les escoles entre les 3 i les 3:30 de la tarda. Els comerços també tanquen aviat, cap a les 5 o 6 de la tarda, excepte alguns
dies. En canvi els supermercats obren fins tard i els diumenges trobareu que els comerços obren. L’àpat principal és el sopar
cap a les 7 de la tarda; el dinar és més lleuger cap a les 12 o 1 de la tarda.
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Respecte a l’estil de vida trobareu que els australians practiquen molt esport.
Només una dada a mode il·lustratiu: en
les olímpiades d’Atlanta el 1996, els australians guanyaren una mitjana de 3,78 medalles per un milió de persones, una xifra
que gairebé triplica la mitjana del segon país amb aquesta millor marca, Alemanya 9. Podem dir doncs que es tracta d’una nació
amb esperit esportiu.
A Melbourne i gairebé a totes les ciutats australianes, trobareu nombrosos parcs amb àmplies zones per córrer però també per
practicar criquet, futbol, tennis... A Melbourne, l’esport que compta amb més seguidors és el futbol australià, conegut
com“footy”i també el criquet. L’estadi MCG a Melbourne, acull les competicions dels dos esports: el futbol es practica a
l’hivern mentre que el criquet es juga a l’estiu.
A banda dels esports, els caps de setmana, els parcs s’omplen de famílies i grups d’amics que aprofiten les instal·lacions
per fer barbacoes i picnics. A aquesta ciutat de Victòria també podreu gaudir de nombrosos festivals, molts de caire
multicultural, que reflecteixen la diversitat de la ciutat. Escoltar música en directe, “gigs”, en algun dels bars i cafès
de la ciutat és habitual. Un darrer apunt, a Melbourne es prenen el cafè molt seriosament, trobareu cafeteries gairebé a cada
cantonada.

9

Bryson, B, Down Under. Random House:2010. Posició 1997 en l’ebook.
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3.9. Lectures recomanades
Us deixem aquí alguns llibres que ens han agradat i ens han ajudat a entendre aquest país i les seves particularitats, no es
tracta d’un llistat rigorós però esperem us serveixi:
“Down Under” (2000) de Bill Bryson:
http://en.wikipedia.org/wiki/Down_Under_(book)
“The Songlines” (1986) de Bruce Chatwin:
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Songlines
“The Fatal Shore”(1987) de Robert Hughes:
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Fatal_Shore
“Cultureshock Australia: A Survival Guide to Customs & Etiquette” d’llsa Sharp:
http://www.amazon.com/Cultureshock-Australia-Survival-CustomsEtiquette/dp/0761454721
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www.ccvictoria.cat
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