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La memòria que teniu entre mans és fruit d’un intens any d’activitats que giren entorn a la cultura 
de pau, la justícia global i l’apoderament de la societat civil, mitjançant el voluntariat internacional 
i la participació local.

Ha estat un any de canvis però sobretot de consolidar projectes que fa anys que funcionen. El 
canvi en la nostra imatge corporativa i el nostre logo reflecteix cap a on volem anar: cap a una 
entitat més inclusiva, més transparent, més participativa, més activista, més visible. 

Després d’una trajectòria de més de 30 anys, SCI Catalunya ja és un referent en camps de volun-
tariat internacional en el nostre territori. Cada any enviem més de 300 joves (i no tant joves) a viure 
l’experiència d’un camp a l’estranger, i fem possible que moltes entitats locals acullin voluntariats 
internacionals. 

En conclusió, podem dir que el 2015 hem crescut. Hem fet créixer la nostra base social, que 
s’organitza en grups temàtics com són el grup de feminisme, refugiades, justícia climàtica, borsa 
de formadores, comunicació, inclusió social. L’oficina tècnica i la junta ha crescut. Som més i so-
bretot amb més ganes de fer coses: més formacions, cicles, trobades, etc. Cal destacar que hem 
consolidat el curs sobre Conflictologia que repetirem l’any vinent. Tenim la sort de pertànyer a una 
gran xarxa internacional, l’SCI, amb la que duem a terme també diversos projectes sobretot en 
l’àmbit de la mediterrànea.

I d’ara endavant, com fins ara: Yes, we CAMP!

introducció

Un gran any per l’SCI!



1.1 Qui som?

El Servei Civil Internacional (SCI) és un moviment 
internacional nascut el 1920 que treballa activament 
per promoure la cultura de pau, la justícia global i 
la transformació social des d’una visió associativa 
i de base. 

Amb àmbit d’actuació a Catalunya, País Valencià, 
Illes Balears i Andorra, des de 1982, l’SCI 
Catalunya és una de les 45 branques de la xarxa 
internacional.

Basem la nostra estrategia  en diversos eixos de 
treball:

     El voluntariat internacional, de curta i llarga 
durada, entès com una eina de suport mutu, per 
al desenvolupament local i basat en el pensament 
global.

   La participació a través de grups locals 
d’activisme i incidència al territori. 

    Formacions locals i internacionals com a 
eines per promoure la justícia global i empoderar 
la ciutadania per a que esdevingui agent de 
transformació social. 

    El treball en xarxa com un dels principis de 
l’entitat. Per aquest motiu, l’SCI és actiu en moltes 
de les xarxes d’associacionisme a nivell de ciutat, 
país, i internacionals.

1.2 Missió, visió i valors

Missió
L’SCI Catalunya treballa activament per promoure 
una cultura de pau, la justícia global i l’apoderament 
de la societat civil, mitjançant el voluntariat 
internacional, la participació local i l’educació per 
la pau amb un impacte local i global.

Visió
La nostra visió és la d’un món en pau, sense cap 
tipus de violència ni estructures que les legitimin, 
inclusiu amb la diversitat,  amb un teixit social 
participatiu i associatiu, basat en la justícia global, 
l’equitat, el suport mutu i el respecte dels drets de 
totes les persones. 

Per això volem:

    Participar activament al moviment global per la 
justícia social i la pau.

       Un voluntariat internacional transformador, 
amb impacte local-global i coherent amb una 
realitat de base.

      Ser agents de transformació en l’àmbit local 
a partir de l’activisme i la implicació social des 
d’una lògica associativa.

         Ser reconegudes en educació per la pau ente-
sa com un procés participatiu basat en l’educació 
i el pensament crític per impulsar una societat res-
ponsable i activa.

     Tenir en compte la diversitat existent en la 
nostra societat a l’hora de dur a terme les nostres 
accions i projectes.

    Treballar en xarxa amb altres col•lectius i 
organitzacions per tal d’unir esforços, teixir 
comunitat i assolir els objectius comuns.

1. Ens presentem...



1.3 Forma jurídica i registres

Associació sense ànim de lucre, fundada el 27 
de febrer de 1987 i registrada al Departament de 
Justícia de la Generalitat de Catalunya. Declarada 
d’utilitat pública.

Registrada a l’ACCD i a l’AECID com a entitat de 
cooperació al desenvolupament, al cens d’entitats 
juvenils i al cens d’entitats de voluntariat de la 
Generalitat de Catalunya.1.4 Personal contractat i 
voluntari

1.4 Personal contractat i voluntariat 

Projectes nord-sud i bilaterals
Ariadna Gálvez

Llarga durada i inclusió
Elisabet Puigdollers

Projectes de voluntariat internacional, activisme 
local i formació
Júlia Granell

Gestió i coordinació
David Guàrdia

Projectes i administració
David Nàcher

Comunicació i camps outgoing
Marta Pérez

JUSTÍCIA GLOBAL
SOLIDARITAT

EMPODERAMENT

NO
VI

OL
ÈN

CI
A

VOLUNTARIAT
INCLUSIÓ COOPERACIÓ

ASSOCIACIONISME

PENSAMENT CRÍTIC 

Suport voluntariat
Nerissa Latchis (EVS)
Maria Borisova (EVS)
Nicoletta Cartocci
Sarah Berno
Albert Pérez
Ines  Ferrao (EVS)
Vanita Römer (EVS)

1.5 Junta

Les membres de la junta durant el 2015:
Ingrid Danckaerts 
Clara Giberga 
Alice Cavaglià
Teresa Finez 
Aina Barceló
Júlia Mullerat
Monica de Ayguavives
Joan Miquel Porquer

Valors



1.6 Cap a una major coherència interna: 
compra ètica i sostenibilitat

La construcció d’unes relacions econòmiques més 
justes és un dels principals reptes per la igualtat 
d’oportunitats, la sostenibilitat i la democratització 
del sistema econòmic i financer. Davant d’això, 
l’SCI ha tingut una llarga trajectòria de compromís 
amb l’economia solidària, o economia del bé 
comú. El 2014 va adoptar un conjunt de criteris 
en relació als proveidors, les finances ètiques o 
la sostenibilitat, entre altres àmbits, amb l’objectiu 
de treballar per la coherència de l’entitat i apostar 
pel canvi social des de les accions del dia a dia i 
a través del consum.

En l’àmbit de les finances treballem exclusivament 
amb entitats de finances ètiques (Coop57, Fiare 
i Triodos) prioritzant Fiare banca ètica com a 
entitat de referència pel que fa a operativa de 
l’entitat. Així mateix, hem apostat per proveidors 
significatius de l’economia social i solidària, 
membres del grup ECOs o de la XES (com Arç, 
Trèvol, Som Energia, Celobert...). Alhora tenim en 
compte iniciatives juvenils, criteris ambientals, 
productes de proximitat, empreses d’inserció i 
centres especials de treball i diferents projectes 
socials en els nostres principals proveidors.

Pel que fa a alimentació i begudes, prioritzem 
productes ecològics, de temporada, proximitat i 
comerç just i acostumem a fer dieta vegetariana, 
com a opció el màxim d’inclusiva. A la vegada 
utilitzem vaixella reutilitzable o compostable. 

També hem incorporat mesures per fer ús més 
racional de l’aigua, l’energia i una bona gestió de 
residus, així com en altres àmbits com les TiC, 
apostant per augmentar l’ús del programari lliure i 
estàndards oberts.

Destaquem també que des del 2014 l’SCI 
realitzem el balanç social promogut per la Xarxa 
d’Economia Solidària, de la que també som entitat 
membre.

L’economia solidària 
engloba la multitud 

d’iniciatives de producció, 
comercialització, 
consum, inversió, 

gestió de recursos i 
assignació d’excedents 

que funcionen dia  
dia sota lògiques 

més democràtiques, 
equitatives, solidàries 
i respectuoses amb les 

persones, el medi ambient 
i els territoris



2. L'SCI en xifres



3. Voluntariat internacional

3.1 Emplaçament a camps de voluntariat 

Els camps de voluntariat són una de les eines més importants en el treball per a la transformació social i la cons-
trucció de pau que es promou des de l’SCI.
 
És un treball traçat des de la solidaritat i el suport mutu a nivell internacional amb l’objectiu, per una ban-
da, d’enfortir projectes de base i transformadors, i per l’altra, de promoure la transformació social a través 
d’experiències d’interculturalitat i de treball cooperatiu entre les persones voluntàries.

City of stones and dreams

Per primera vegada hem 
enviat voluntàries (3) a 

un camp de voluntariat al 
Kurdistan turc. 



3. Voluntariat internacional

3.1.1 Camps inclusius amb la diversitat

Al 2015 hem volgut facilitar la participació de persones amb menys oportunitats als camps de treball a Cata-
lunya i a la resta de l’estat espanyol. Hem emplaçat un total de 8 jovesamb diferents perfils que han valorat 
molt positivament l’experiència. És per aquest motiu que preveiem ampliar les places per aquests camps per 
al 2016.



3.2 Els camps al territori
 
Des de l’SCI Catalunya, enviem voluntàries a 
camps de voluntariat arreu del món però també 
coorganitzem, juntament amb associacions o altres 
col·lectius, camps de voluntariat al nostre territori, 
els Països Catalans, on acollim voluntàries interna-
cionals.

Es tracta, doncs, d’una idea de solidaritat traçada 
des del treball en xarxa a nivell local i internacional. 
Els camps de voluntariat són autogestionats des 
d’organitzacions de base, des de l’activisme i la 
participació voluntària. És amb aquesta estructura 
que els camps aconsegueixen un efecte multipli-
cador ja que amb recursos molt limitats centenars 
de persones a tot el món col·laboren i viuen en una 
experiència transformadora.

Els camps de treball consten de diferents parts: el 
treball, l’estudi i el lleure. El treball són les hores que 
es dediquen a les tasques del projecte. Per lleure, 
entenem totes les relacions interculturals que es do-
nen durant el camp, tant dins del mateix grup de 
voluntàries internacionals com les de coneixença 
de la població i comunitat local que acull cada pro-
jecte. Per això, a més de les tasques que es des-
envolupen, es programen activitats de coneixença 
del territori, de participació en els teixits associatius 
de cada població, en les festes majors i coneixent 
la cultura popular de cada vila. A banda, trobem la 
part d’estudi i reflexió al voltant de la temàtica rela-
cionada amb el camp.



Aquest any hem fet 18 camps 
arreu del territori, amb diferents 
projectes promotors:

Associació de Patrimoni Històric, 
Hostalric. Seguint la línia de treball 
d’aquesta entitat durant el camp 
s’han realitza tasques de condicio-
nament i recuperació de patrimoni 
històric al “Turó de les Forques”.  

Associació Alba, Tàrrega. L’entitat 
treballa per a millorar les diferents 
dimensions de la vida de les per-
sones amb qualsevol tipus de di-
versitat psíquica, física i mental 
de pobles i ciutats de les comar-
ques de l’Urgell i la Segarra. Du-
rant el camp, s’ha donat suport en 
l’habilitació d’una casa a la Vall de 
Boí per a ús de les persones de 
l’associació. 

Regidoria de Patrimoni de 
l’Ajuntament de Son Servera, Ma-
llorca. Des de la regidoria s’estan 
duent a terme diferents accions 
per posar en valor i recuperar el 
patrimoni històric del poble. Du-
rant el camp de treball les volun-
tàries fan tasques de recuperació 
d’un jaciment arqueòlogic.

Escola d’Arquitectura de la Terra, 
Bràfim. Des d’aquest projecte es 
treballa per a la promoció i forma-
ció de la cultura d’autoconstrucció 
d’habitatges amb terra per al fo-
ment del lliure accés de tota per-
sona a una vivenda digna. Durant 
el camp, les voluntàries han après 

les tècniques de construcció de la 
terra i han donat suport en la cons-
trucció de l’edifici de l’escola.

Can Tonal, Sant Antoni de Vilamajor. 
Es tracta d’un espai des d’on 
s’experimenta la vida comunal i 
l’autonomia. En el camp s’ha com-
binat la tasca de bioconstrucció 
amb la transformació social com-
partint la forma de viure del pro-
jecte i les ganes de comprendre 
el món i inventar altres formes de 
viure.

CSA Can Vies, Barcelona.  Can 
Vies és un centre social autoges-
tionat que està okupat des del 
1997 al barri de Sants de Barcelo-
na. Durant més de 17 anys ha estat 
la seu de desenes de col·lectius i 
projectes. Des del 31 de maig del 
2014 Can Vies porta en marxa un 
procés de reconstrucció en el qual 
van participar les voluntàries del 
camp de treball.

Associació Cultural Nowa Reg-
gae, Vilanova i la Geltrú. Des de 
l’associació s’organitza el Nowa 
Reggae, un festival de música ja-
maicana i d’activitats culturals i es-
portives que es celebra durant el 
mes de juliol. El grup de voluntàries 
han donat suport en l’organització 
del festival.

Associació Vall de La Muga i  Cultu-
ral  La Muga Caula, Les Escaules. 

En aquest petit poble s’organitza 
a inicis de setembre una trobada 
internacional de poesia d’acció 
i performance. El camp dóna su-
port tant a la trobada com a l’Aplec 
de Sardanes del poble, i també vol 
enfortir a cohesió dels vilatans i la 
cura del medi.

Associació AMPANS, Sant Salva-
dor de Guardiola. Durant el camp 
s’han recuperat les antigues cons-
truccions de pedra seca de la fin-
ca Urpina, situada a St. Salvador 
de Guardiola, que acull una resi-
dència de persones amb diversitat 
intel·lectual.

Associació Suau, Ciutadella de 
Menorca. Durant el camp s’ha 
donat suport en l’organització del 
Mèdit, un festival de cinema que 
es duu a terme durant una setma-
na del mes de juliol.

Fundació Catalana de Paràlisis 
Cerebral (FCPC), Barcelona. les 
voluntàries participen a les colò-
nies que es realitzen per les per-
sones amb paràlisis cerebral de la 
fundació.

Associació de desenvolupament 
local i Alternatiu, Valls. Durant el 
camp es dóna suport amb diferents 
tasques a Can Pipirimoska, una 
granja ecològica on l’agricultura 
és el motor d’autosuficiència que 
fa possible un estil de vida soste-
nible.



3.3 Voluntariat de Llarga durada
 
El voluntariat de llarga durada és una possibilitat de recolzar un 
projecte local realitzant un voluntariat, i al mateix temps estar en 
contacte amb persones d’altres cultures. És una experiència que 
permet conèixer a fons projectes locals i participar-hi com un membre 
més de la comunitat. A l’SCI emplacem voluntàries a projectes EVS 
(Servei de voluntariat europeu) i projectes LTV (projectes de llarga 
durada de la xarxa de l’SCI.

Acollida
Durant l’any 2015 hem acollit 4 voluntàries europees (EVS) dins 
el programa Erasmus Plus de la Comissió Europea. Hem tingut a 
l’oficina a la Mariia Borisova (Rússia) i la Nerissa Latchis (Hongria) 
fins al setembre i els han agafat el relleu la Inês Ferrao (Portugal) 
i la Vanita Röemer (Alemanya). Hem estat també l’organització 
coordinadora per als projectes d’EVS a Can Pipirimoska, una granja 
ecològica de Valls i la Fundació d’Atenció als Discapacitats Avets a 
Moià. 

Enviament
Aquest any hem enviat 7 Long Term Volunteers a 
EUA (Building Bridges)
Uganda (Save Street Children Uganda)
Sri lanka (House of Light - Boy’s Home) 
Thailandia (Fishermen’s Village)
UK  (Wiston Lodge)

I també hem enviat 15 EVS a Polònia, Dinamarca, Hongria, Itàlia
Alemanya, Croàcia, Jordània, Països Baixos, Àustria, Irlanda, 
Bèlgica.

 

Centre Penitenciari de Joves, 
Granollers. 
Les voluntàries del camp han 
col·laborat conjuntament amb els 
joves del centre que s’han format 
com a gestors culturals creant i di-
namitzant activitat culturals per els 
altres joves del centre.

Santa Coloma en Transició i Fun-
dació Quer Alt, Santa Coloma de 
Queralt. 
Aquests dos projectes i altres as-
sociacions del poble treballen 
conjuntament amb les voluntàries 
del camp en la recuperació d’una 
zona del poble d’interès històric i 
cultural.

Xarxa d’Economia Solidària, Bar-
celona. És el primer any que 
s’ha realitzat aquest camp on les 
voluntàries han donat suport a 
l’organització del Festival Esperan-
zah i a la FESC, Fira d’Economia 
Social i Solidària de Catalunya.

Peaceweek: setmana d’activisme 
pel dret a l’habitatge, l’alimentació 
i una vida sostenible, Barcelo-
na. Aquest camp ha estat orga-
nitzat des del grup local de jus-
tícia climàtica de l’SCI amb la 
col·laboració de la PAH i Can Mas-
deu. En ell s’hi han reunit activis-
tes i voluntàries locals involucrats 
en la temàtica dels drets humans, 
i especialment en relació amb el 
tema de l’alimentació i l’habitatge, 
de diversos països d’Europa.

EVS

LTV



4. Activisme local

 
Des de l’SCI treballem en la construcció de pau 
i la justícia global a nivell internacional, però no 
entenem aquesta tasca sense que estigui arrelada 
a una visió associativa i de base. Per això pensem 
que és en l’activisme i el voluntariat local on, també, 
cal actuar i treballar per a la transformació social.

Aquest 2015 els grups locals han enfortit molt la 
seva feina ja que han estat moltes les activistes 
i voluntàries que hi han posat la seva energia. 
Molts dels projectes neixen i es desenvolupen des 
dels grups locals. És per això que la participació 
d’aquestes persones voluntàries és indispensable, 
ja que sense una base social activa i forta no es 
mouria l’engranatge.

4.1 Akelarre violeta
Per segon any consecutiu, la mirada de gènere i 
feminista és present a l’SCI de la mà de 12 dones 
activistes. La creativitat, la potència i les ganes 
de fer són molt presents en el grup i durant l’any 
s’han dut a terme diverses activitats, moltes d’elles 
centrades en el cicle “La primavera lila”:

- Taller sobre assemblearisme des d’una perspectiva 
feminista.

- Club de lectura feminista: es van fer quatre 
sessions de lectura i col·loqui sobre diferents temes 
relacionats amb el feminisme com amor romàntic, 
akelarres, economia feminista, etc que va acabar 
sent un espai intergeneracional entre dones de 
diferents edats i intercanvis de punts de vista.

- Campanya anti-operació bikini (juny): denunciava 
la pressió estètica i els cànons de bellesa imposats 
sobre els cossos de les dones. Es va realitzar una 
acció al carrer i una campanya de sensibilització 
amb el lema: “Jo el Bikini amb doble de formatge” i 
“Inèrcia o voluntat”.

A la tardor, ens vam centrar en treballar el masclisme 
que s’expressa quotidianament a la vida de les 
dones. Al novembre dues activistes del grup van 
preparar una formació oberta sobre la temàtica en 
què van participar moltes dones joves.

A l’octubre tres activistes del grup van participar 
de la formació internacional acollida per SCI 

la transformació social 
és possible amb una base 

social activa



Petjada jove pretén apoderar 
les joves mitjançant 
l’autoorganització i participació 
al barri

Alemanya des de la qual es van crear moltes 
sinergies i va significar un primer pas cap a la 
creació del grup de treball internacional de l’SCI 
“Gender Blenders”. En aquest espai es va explicar 
la campanya que havíem realitzat al 2014 “Jo no 
compro sexisme” per denunciar el sexisme en el 
consum i la proposta va tenir molt bona acollida 
per part de branques d’altres països i es va 
decidir fer la campanya a nivell internacional. 
Així, el 18 de desembre va iniciar-se la campanya 
#IDontBuySexism, es va crear una pàgina al 
facebook que en molt poc temps va aconseguir 
més de 850 seguidores (i seguidors) en més de 
45 països.

A banda, també s’ha creat un blog a la pàgina 
web de SCI-Catalunya (http://blogs.sci-cat.org/
akelarre-violeta) on es publiquen less accions 
i reflexions del grup. També s’ha participat 
activament al grup de gènere del CJB i al CNJC.

4.2 Petjada jove
El grup local Petjada Jove és un grup de treball 
format per joves de diferents edats, orígens i 
situacions econòmiques del barri del Raval que 
té com a objectiu promoure el voluntariat local 
i internacional dels joves i alhora apoderar-les 
mitjançant la seva autoorganització i participació al 
barri del Raval.

L’any 2015, un grup  format per vuit joves membres 
de Petjada Jove han assistit a un intercanvi 
internacional durant deu dies del mes de juliol. 

Un total de 8 joves amb perfils diferents d’exclusió 
han participat a camps de treball o bé a Catalunya 
o internacionals. Al llarg de l’any han organitzat 
i participat en les festes del barri com la festa de 
Carnestoltes  han rebut tallers de teatre, d’anglès, 
de drets humans, de graffiti, d’igualtat de gènere, 
de resolució de conflictes, de fotografia i de 
desigualtats. L’objectiu és introduir aquest jovent 
en el món de l’associacionisme mitjançant la 
participació directa, l’autoorganització i la formació.

A partir de setembre 2014, vist el potencial del grup, 
es va incorporar una nova coordinadora a Petjada 
Jove per tal de dinamitzar i ampliar l’abast del grup 
i de les activitats. D’aquesta manera, amb joves 
participants d’intercanvis de l’any anterior, s’ha dut 
a terme un taller de descoberta del voluntariat i de 
l’SCI juntament amb Nexes a altres entitats de joves 
del barri.

Gràcies a aquest taller i a la motivació del grup, s’ha 
consolidat el grup de Petjada Jove i s’han dissenyat 
conjuntament un gran nombre d’activitats i tallers.



4.3 Mediterrània
El grup (en connexió amb el grup de treball 
internacional MIDI) es proposa donar suport 
a les lluites de l’altra banda de la Mediterrània. 
La ribera sud és una àrea prioritària per a l’SCI 
Catalunya, tant per a acompanyar les entitats 
amb qui ja col·laborem i cercar noves aliances, 
com per a fer incidència i sensibilització a casa 
nostra sobre les lluites que els diferents pobles 
mediterranis estan duent a terme. 

En aquest sentit, al mes de juny, el grup va 
organitzar el cicle: Pobles en Resistència, per tal 
d’aprofundir en les lluites que es duen a terme a 
Palestina, Kurdistan i el Sàhara.

El cicle va constar de 3 sessions que combinàven:

- Xerrada a càrrec de persones que han viscut 
la resistència en primera persona o entitats que 
treballen amb els diferents pobles.
- Documentals breus sobre el tema i poble tractat.
- Sopador solidari amb les diferents lluites, a cost 
voluntari.

D’altra banda, a finals d’any, el grup va créixer 
notablement amb persones interessades en la 
vulneració de drets que pateixen les persones 
refugiades, moltes de les quals provenen de la 
ribera sud de la Mediterrània. És per aquest motiu, 
que el grup va passar a dir-se: Mediterrània i 
Refugiades.

4.4 Borsa de formació
Aquest grup format per 10 voluntàries s’ha creat 
durant el març de 2015 i neix de l’històric grup 
d’educació per la transformació social. Sorgeix 
per donar resposta a tota la necessitat formativa 
i d’educació per la pau de l’entitat. El grup ha 
rebut una formació en temàtiques diverses com: 
educació per la pau i el desenvolupament, facilitació 
i dinamització de grups, teatre de les oprimides, 
metodologies participatives... i posteriorment 
ha dissenyat i dinamitzat alguns dels espais de 
formatius com la formació de per a voluntàries de 
camps de treball i els projectes de voluntariat de 
llarga durada. 

4.5 Coordinadores de camps
En tots els camps de voluntariat realitzats al nostre 
territori hi ha una figura indispensable: la persona 

coordinadora. Es tracta d’una voluntària més 
del grup que coneix el projecte, la comunitat, la 
zona, ha fet camps anteriorment i té les habilitats 
per dinamitzar el grup i teixir aliances amb les 
associacions de la comunitat local.

Les persones que han coordinat els camps van 
participar al cap de setmana de formació prèvia 
on es van treballar continguts per a la facilitació de 
grups i la transformació de conflictes.

4.6 Justícia climàtica
El grup de justícia climàtica es va crear a la 
trobada de voluntaris i voluntàries de 2014 amb 
l’objectiu de sensibilitzar i formar la ciutadania 
sobre canvi climàtic, augmentar els projectes 
de voluntariat en l’àmbit ambiental i ecologista i 
millorar la sostenibilitat de l’entitat i la seva activitat, 
especialment els camps de treball.

El febrer verd, organitzat pel propi grup, amb 
xerrades i descobertes sobre conflictes globals, 
aigua, energia, consum, residus i sobirania 
alimentària va ser una activitat oberta però també 
d’autoformació del grup. També van organitzar el 
cap de setmana de formació sobre bioconstrucció, 
que serví per posar les bases de la Peace Week 
(o Green Week) que es va fer al setembre, una 
trobada internacional, formativa i activista, al 
voltant de l’hàbitat, la sobirania alimentària i les 
comunitats de vida sostenibles.

Les tres activitats han suposat un fil conductor clau 
per l’activitat del grup durant tot el 2015, tot i que 
a finals d’any ha baixat considerablement el ritme.



5. Educació per la pau 
i la transformació social

5.1 Formació per a projectes de voluntariat internacional

Entenem el voluntariat internacional, i en especial els camps de treball, com un procés d’educació per la 
pau, la participació i l’apoderament. Es considera aquesta experiència com un cicle que consta de tres 
parts: la formació prèvia, l’experiència vivencial i la participació o retorn a la pròpia realitat. Aquest any hem 
organitzat 5 formacions per a voluntàries (4 a Catalunya i 1 al País Valencià) on hem format un total de 196 
persones, i 1 formació per a coordinadores amb 28 participants.

En la primera fase, la de formació, s’aposta per 
realitzar una formació vivencial de cap de setmana 
en una casa de colònies on s’analitza i es reflexio-
na al voltant de la realitat i el nostre paper com 
a agents transformadores d’aquesta. Les forma-
cions que s’han fet aquest any han estat:
 
Formació per a voluntàries de camps de treball
Els continguts treballats són el model associacio-
nista i l’impacte del  voluntariat, la participació dins 
dels grups, relacions interculturals, la transforma-
ció positiva de conflictes i  desigualtats globals. A 
més, en cada formació es realitza un taller sobre 
una temàtica en concret o de descoberta d’alguna 
iniciativa, hem realitzat tallers sobre la XES i el Pam 
a Pam, sobre sobirania alimentària i consum res-
ponsable i descoberta de l’Ateneu Cooperatiu la 
Base.

Formació per a voluntàries de llarga durada (EVS 
i LTV)
Els continguts treballats són el model de volunta-
riat que passa per deconstruir aquelles idees de 
voluntariat internacional que no es basin en una 
idea de suport mutú i de relacions horitzontals en-
tre pobles. Posem especial èmfasis en el proces-
sos de relacions interculturalitat i altres aspectes 
que acompanyen la preparació necessària per 
emprendre l’experiència d’un voluntariat de llarga 
durada.

Formació per a coordinadores de camps de treball
l’objectiu és donar eines a la persona coordina-
dora per tal que prengui consciència de quin és 
el seu rol com a coordinadora i com el pot portar 
a terme, quines eines poden aplicar per prevenir 
els conflictes i afavorir la participació a través de 
metodologies participatives. I finalment, com es 
poden resoldre els conflictes de manera construc-
tiva. S’ha realitzat una formació on hi han participat 
tots i totes les voluntàries interessades en coordi-
nar un camp, així com persones provinents de les 
organitzacions promotores de camps.
 
I en la tercera fase d’aquest cicle, tenim la troba-
da de voluntàries. Es tracta d’un espai de trobada 
entre activistes i voluntàries locals, la junta, vo-
luntàries de camps de treball i de llarga durada.  
Aquesta trobada té l’objectiu de crear un espai 
on es pugui trobar tota l’entitat, així com avaluar i 
intercanviar les experiències de voluntariat interna-
cional. Un altre objectiu és crear mecanismes de 
retorn per aterrar les experiències internacionals 
en projectes de transformació a nivell local. Per 
això, és un espai on voluntàries noves es troben 
amb les voluntàries dels grups locals per crear 
nous projectes. 

La trobada es va realitzar el 3 i 4 d’octubre amb 32 
voluntàries al projecte Irehom de Manresa. Durant 
la trobada vam aprofitar per descobrir el projecte.



5. Educació per la pau 
i la transformació social

5.2 Formació de la base social

Al llarg d’aquest any s’han organitzat diferents 
formacions i activitats de sensibilització obertes a 
tota la base social i també persones de fora de 
l’entitat. Moltes d’elles les agrupem sota 
el nom de “Vespres a la Vaqueria (que 
és el nom de la sala on fem les activitats”. 
Totes elles busquen apropar-se i descobrir 
problemàtiques globals, processos 
de transformació social i construcció 
d’alternatives.
 
Seguint la nostra idea de funcionament 
associatiu, s’intenta que el major nombre 
d’activitats possible neixi des dels grups locals 
i aquest any s’ha aconseguit amb molt d’èxit. 
També és persegueix la construcció col·lectiva 
del coneixement i combinar tant coneixements 
acadèmics, com els provinents del carrer, del teixit 
associatiu i l’activisme. La participació a totes les 
activitats ha estat molt elevada.
 
Activitats realitzades:
 
Cicle de Febrer Verd amb el curs “Justícia ambiental, 
conflictes i Alternatives” i el cap de setmana de 
bioconstrucció. 
El cicle preparat des del grup de Justícia Climàtica 
va constar de quatre sessions des de les quals es 
va realitzar un anàlisis dels principals conflictes 
ambientals, aprofundint en les seves causes, les 
possibles alternatives i les iniciatives existents 
des de l’activisme i la societat civil. Les diferents 
sessions, monogràfiques, van combinar continguts 
teòrics, participació de diferents col·lectius, 
espais de debat i descobertes d’espais, entitats i 
iniciatives. Per aquest motiu, les sessions del curs 
van ser itinerants entre diferents espais. A banda, es 
va realitzar un cap de setmana a Bràfim a l’Escola 
d’Arquitectura de la Terra on es va realitzar el cap 
de setmana de bioconstrucció. 
 
SocialForums
Durant l’any s’ha seguit amb l’activitat preparada des 
del grup local. S’han realitzat diverses projeccions 
i col·loquis.
 
Cicle de la Primavera Lila
La proposta va sorgir des del grup de feministes 
de l’SCI, Akelarre Violeta. Es va realitzar un taller 

d’assemblearisme des d’una perspectiva feminista 
i un club de lectura feminista amb sessions sobre 
diferents temes relacionats amb el feminisme com 
amor romàntic, akelarres, economia feminista, etc. 
 
Speaking club
Durant tot l’any, i de la mà de les voluntàries 
europees a l’oficina, es va realitzar cada dimecres 
a la tarda un espai de trobada per a la pràctica 
l’anglès a través de debats de temes socials.
 
Cinema a la fresca, cinema de lluites
Durant el mes juny es van organitzar tres sessions 
de cinema a la fresca a l’Hort del Xino (barri del 
Raval, Barcelona) basades en lluites socials i es va 
convidar els i les directores de cada documental 
per a fer un debat posterior. 



Pobles en resistència
El cicle va ser organitzat des del grup local de 
pobles de la mediterrània. Cada sessió combinava 
una xerrada, un documental i un sopador solidari. 
Es va fer una sessió sobre Palestina, el Kurdistan i 
el Sàhara.   

 Taula rodona d’alternatives sobre dret a l’habitatge, 
de l’activisme a la transformació política. 
Aquest va ser un acte obert dins la Peaceweek 
(setmana d’activisme pel dret a l’habitatge, 
l’alimentació i una vida sostenible). La temàtica va 
ser el dret a habitar dignament i hi van participar 
membres de la PAH, Can Masdeu, l’Observatori 
DESC, Sostre Cívic, Can Batlló i l’Ajuntament de 
Barcelona.
 
II Cicle d’Alternatives
Quan ens prenen la llibertat, construïm alternatives 
(en el marc de la tardor calenta). Per segon 
any, durant l’octubre hem celebrat un cicle de 
descoberta d’alternatives. Aquest any centrat a 
donar resposta a la pregunta “què fem quan ens 
prenen la llibertat?” I la resposta, que ha donat 
peu a les sessions, ha estat “recuperem la veu, 
l’organització i els carrers”. Durant les sessions, 
a través de descobertes de projectes i iniciatives 
activistes, s’han analitzat diferents contextos on 
s’estan menystenint i retallant drets socials i s’han 
descobert alternatives. Durant les sessions hi han 
passat periodistes del grup Barnils i SomAtents, 
activistes de Can Batlló i Can Tonal i membres de 
“Defender a quien defende” i Alerta Solidària.  
 
Conflictologia i Transformació social 
Es tracta del curs anual de referència on s’ha proposat 
una visió crítica sobre les situacions de conflicte 
que es donen en l’escenari internacional, per tal 
de reflexionar sobre la necessitat de visibilització 
de la societat civil com a subjecte de transformació 
de conflictes. La temàtica escollida per aquest any 
ha estat Refugiades: Origen i causes de l’exili sirià 
i d’altres refugiades oblidades. L’objectiu de la 
formació és analitzar l’origen, la ruta i també el destí 
de la crisi migratòria, per comprendre-ho en la seva 
totalitat i no quedar-nos només amb la versió dels 
mitjans de comunicació. A més, s’ha posat el focus 
també en aquelles refugiades no tan visibles, sigui 
pel seu origen o per les causes del seu exili forçat. 
Hem conegut aquelles que fugen dels conflictes a 
l’Àfrica Subsahariana i aquelles perseguides per 

la seva identitat o orientació sexual. En el curs hi 
han participat 36 persones provinents de l’entitat i 
també d’altres entitats i col·lectius. 
 
II Festa de la sopa, d’aquí i d’allà al Raval. 
Per segon any, vam organitzar l’acte dins del marc 
del Festival de Cultures Raval’s, al novembre. En ell 
hi van participar veïns i veïnes del Raval de diverses 
entitats, d’edats i cultures molt diferents. Un altea 
any, vam demostrar que la sopa és un element 
present en moltes cultures i que per tant, també ens 
uneix. 
 
Per festes, menys consum 
Aprofitant la trobada d’hivern s’ha realitzat un taller 
de melmelades casolanes i un receptari.



5.3 Seminaris formatius internacionals

Els seminaris internacionals són trobades d’entre 
7 i 10 dies organitzades per altres branques 
de l’SCI o xarxes de voluntariat. Es tracta de 
trobades d’activistes internacionals on es treballen 
temàtiques concretes com pot ser l’educació per 
la pau, el canvi climàtic, refugiades, incidència 
política, gènere, etc.

Training on Human Rights, Advocacy & Awarennes. 
Projecte del CCIVS. (Bèlgica, 4-10 de maig, 1 
participant).

Change is a chance! Upgrade your skills and help 
Europe(ans) grow. Seminari organitzat des de l’SCI 
Internacional (Bèlgica, 1-7 de juny, 2 participants).

Volunteering with asylum seekers, Knowledge 
exchange seminar. Seminari organitzat per SCI 
Suïssa per intercanviar bones pràctiques del treball 
de voluntariat amb refugiades i demandants d’asil 
(Suïssa, 18-22 juny, 1 participant).  

Gender & Sexuality. Seminari organitzat per 
l’SCI Germany de reflexió sobre la construcció 
de la identitat de gènere i la sexualitat així com 
d’intercanvi de bones pràctiques del treball amb 
perspectiva de gènere a les organitzacions (Berlin, 
1 - 7 de novembre, 4 participants).

Picturing the Global South: the power behin good 
intentions. Seminari organitzat per SCI Àustria i el 
grup de treball internacional de l’SCI de formadores 
(Pool of Trainers) de reflexió sobre l’estratègia de 
col·laboració de la xarxa SCI amb el sud global.  
(Viena, 14 - 21 novembre, 4 participants).
 
Vision to Action. Projecte del CCIVS per augmentar 
les capacitats i potencials del moviment de 
voluntariat internacional i reforçar mesures de 
treball en xarxa, construcció de capacitats, 
impacte, comunicació i visibilitat. S’han realitzat 4 
formacions:
a) Impact & Sustainabilty for campleaders trainers. 
(Alemanya, 21-27 de gener, 1 participant).
b) Planning & fundrasing for the staff and board 
members. (Argentina, 11-17 d’abril, 1 participant)
c) Human rights, advocacy & awarenees raising 
for activist, trainers & volunteers. (Bèlgica, 4-10 
maig, 1 participant).
d) Media & comunnication for staff (Hongria, 10-16 
de juny).
e) Conferencia final: IVS action for sustainiblity, 
human rights & cultural heritage. (Paris, 23 - 30 
d’octubre, 2 participants).

Build your identity-change the world! Intercanvi 
juvenil organitzat per SCI Catalunya per treballar 
les identitats de gènere i les identitats culturals 
mitjançant l’educació no formal. Participants: 24 
joves i 7 coordinadores, provinents de Catalunya, 
d’Hongria, Bulgària, Ucraïna i Itàlia. (Can 
Rabassa,Vilanova del Vallès. Del 28 de juny al 9 
de juliol)



6. altres projectes 
internacionals

Building Bridges
A mitjans de 2015 es disparaven a Europa les 
alarmes sobre les constants vulneracions de 
drets que pateixen les persones refugiades en el 
seu camí cap a països on la seva vida no corri 
risc. Històricament, les diferents branques de 
l’SCI han treballat per defensar els drets d’aquest 
col·lectiu, denunciar les dificultats que pateixen, 
i afavorir la seva inclusió en els països d’acollida.

Així doncs, davant l’actual onada de persones 
refugiades que arriben a Europa, la qual ha 
estat qualificada per l’ACNUR com  el major 
desplaçament de persones en un període de 
temps tan curt, l’SCI Internacional va decidir 
començar a posar fil a l’agulla per afrontar la 
problemàtica. En aquest context, es va crear el 
grup Building Bridges, del qual l’SCI Catalunya 
en forma part.

La primera trobada del grup Building Bridges va 
tenir lloc al Juny a Baden, i tenia per objectiu dur a 
terme un intercanvi entre branques internacionals 
de l’SCI sobre els projectes i activitats que es 
duen a terme amb refugiats i sol•licituds d’asil. 
Així mateix, es va acordar recollir totes aquestes 
bones practiques en un “Tool Kit” que s’acabaria 
de tancar al Març de 2016 a Roma.
 

K2: Building Inclusive Paths
Aquest projecte és una acció global destinada 
a fomentar la capacitat dels i les participants en 
la gestió de conflictes a nivell internacional. Per 
aquest motiu, el projecte reuneix joves de dos 
països europeus (Catalunya i Itàlia) i de tres països 
del sud (Índia, Sri Lanka i Nigèria) afectats, tots 
ells, per conflictes interns del passat o actuals.

Els 12 participants estan involucrats en un 
esquema geogràficament mòbil d’aprenentatge 
a través d’oportunitats d’educació no formal 
(seminari, formació, treball d’observació de 
professionals, tallers...). L’objectiu del projecte és 
adquirir habilitats en el camp de la transformació 
de conflictes, la mediació i la noviolència. Els 
resultats del projecte seran recollits en un llibre 
electrònic (E-Book) disponible en diferents 
idiomes de la UE (anglès, italià i castellà) que 
s’utilitzarà en les futures campanyes, seminaris i 
cursos de capacitació. Imatges del projecte K2 Building paths
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El projecte es divideix en diferents fases d’activitats.  
Durant el 2015 es va dur a terme només la primera 
part:

Fase 1 / Seminari - Índia (01/08 desembre 2015)
Els 12 participants del projecte, juntament amb 
1 membre de cada organització associada, es 
van reunir a l’Índia. El seminari va constar d’una 
introducció teòrica a la transformació noviolenta 
de conflictes i la mediació. Així mateix, també van 
treballar en una visió general de la connexió entre 
la violència i la marginació dels joves.

Defensors de Drets Humans en Acció: potencia-
ció de les capacitats i eines de la societat civil 
i autoritats locals de Cisjordània per garantir el 
dret a la pau del poble palestí

El projecte té com a objectiu contribuir al 
respecte dels Drets Humans del poble palestí 
a través d’enfortir l’Estat de Dret i la governança 
democràtica local. Es pretén contribuir a la millora 
de les capacitats i mecanismes de coordinació 
de les organitzacions de la societat civil i de les 
institucions locals i internacionals en la rendició de 
comptes de violacions de drets humans a través de 
formacions, recerca i documentació de violacions 
de drets humans i incidència. Amb aquest objectiu 
el projecte s’estructura en 3 eixos:

- Monitoreig i recerca sobre vulneracions de drets 
humans, actors implicats i complicitats amb altres 
actors internacionals (NOVACT)
- Comunicació internacional sobre violacions de 
drets humans de defensors/es de drets humans 
(SCI)
- Denúncia internacional (NOVACT)
- Incidència a Catalunya (SCI)
 
Malgrat que el projecte té data d’inici a 1 de 
Setembre de 2015, durant el darrer trimestre 
de l’any s’ha avançat poc, ja que la situació a 
Cisjordània és molt delicada, i la repressió ha 
augmentat moltíssim sobre els defensors de drets 
humans.

Col·laborant amb organitzacions de la ribera 
sud de la mediterrània

L’SCI Catalunya ha contemplat històricament 
la zona del sud de la Mediterrània com una 
zona estratègica a l’hora de col•laborar amb 
altres entitats a nivell internacional, i a l’hora de 
desenvolupar projectes fora del nostre territori. 

Aquest fet es deu a diversos factors:

• Proximitat geogràfica: la Ribera sud de la 
Mediterrània és la zona geogràfica, fora d’Europa, 

més propera a l’àmbit 
d’actuació local de 
l’SCI, fet que facilita la 
col•laboració amb les 
entitats d’aquesta zona. 

A la vegada, l’arc 
Euromediterrani ha estat 
històricament una zona 
d’intercanvi i creixement 
entre pobles d’una i altra 
banda de la mar, fet 
que s’ha anat perdent 
en pro de les relacions 
internacionals dins 
d’Europa. Promoure 
les relacions amb les 
entitats de la ribera sud 
de la Mediterrània és 
una forma de recuperar 
aquestes dinàmiques.

Fotografia de Queralt Gómez



• Grup MIDI de l’SCI Internacional: A nivell 
internacional, l’SCI té un grup format per diferents 
branques europees de l’SCI que treballen per 
potenciar les relacions amb la ribera sud de la 
Mediterrània, i fer acompanyament de les entitats 
“partner” que tenim a la zona. L’SCI Catalunya 
forma part d’aquest grup internacional, en el 
marc del qual s’organitzen formacions conjuntes, 
seminaris estratègics, camps de voluntariat...

• Projectes històrics: Des de l’any 2004, 
l’SCI Catalunya ha mantingut una relació de 
col•laboració molt directa amb la població 
palestina, tant des del punt de vista de l’Educació 
per la Pau i el Desenvolupament, com des de la 
Cooperació Internacional. Aquesta col•laboració 
ha pres forma de diversos projectes sobre la zona, 
principalment a Nablus (Cisjordània), però també 
al Líban, on es va treballar amb joves refugiats 
palestins i joves d’origen libanès. 

L’any 2007, també es van iniciar projectes de 
col•laboració amb els camps de refugiats del 
poble sahrauí. De nou, els projectes es van dur 
a terme des de la col•laboració sobre el terreny 
(camps d’estudi a Tinduf)  i des de la incidència i la 
sensibilització des dels Països catalans (xerrades, 
exposicions fotogràfiques...). Tota aquesta tasca 
va ser coordinada pels voluntaris locals que 
formaven el grup d’activisme: Sàhara.

Pobles en resistència
L’any 2011, fruit de la crisi econòmica que es vivia 
al nostre país, els projectes de col•laboració amb 
entitats de la ribera sud de la Mediterrània es 
van aturar temporalment, tot i que es va mantenir 
l’activitat de sensibilització i incidència, sobretot 
en el marc del projecte Negocis Ocults.

Passada aquesta època, però, l’SCI Catalunya ha 
tornat a reprendre l’activitat amb entitats d’aquesta 
zona, i ha reforçat les activitats de sensibilització 
i incidència.

A nivell de treball sobre la zona, l’SCI Catalunya 
ha reprès les seves relacions amb Youth 
Development Association (YDA) el partner històric 
de l’SCI Catalunya a Nablus (Cisjordània). En 
aquest aquest sentit, se’ls ha acompanyat en la 
represa de l’organització de camps de voluntariat, 

convidant-los en les formacions de coordinadors de 
camps de voluntariat que organitzem a Catalunya, 
i fent visites d’estudi a la zona per tal d’assessorar-
los en aquest procés.

També ha iniciat un projecte de cooperació en el 
qual anem en agrupació amb NOVACT (Institut 
per la No Violència Activa), i el qual té per objectiu 
enfortir el treball que fan les persones defensores 
dels drets humans tant a Gaza (col•laborant amb 
el Palestinian Center for Human Rights) com a 
Cisjordània (col•laborant amb els Popular Struggle 
Coordination Comittees).

Una altra entitat amb la que s’ha col•laborat és I-Dare, 
entitat Jordana que recentment s’ha incorporat al 
grup MIDI. 8 joves catalans han participat a finals 
d’any en un intercanvi juvenil sobre el concepte de 
l’”altre” amb joves portuguesos, egipcis i jordans, i 
en un seminari sobre com desenvolupar activitats 
econòmiques per a joves en zones rurals.

Finalment, pel que a les activitats a la zona, 3 
joves catalans han participat en un camp de 
voluntariat a Diyarbakir (capital del Kurdistan turc). 
El projecte es centrava en el treball en un camp 
de refugiats, principalment yazidís, gestionat per 
la municipalitat de Diyarbakir. En aquest camp 
només hi van participar joves italians i catalans, 
ja que era el primer cop que es duia a terme un 
projecte similar, i requeria una formació específica 
per als participants.

D’altra banda, a nivell d’incidència i sensibilització, 
l’SCI Catalunya ha participat activament en la 
creació de la Coalició Prou Complicitat amb Israel 
(l’assemblea fundacional de la qual va tenir lloc 
al Gener de 2015). Així mateix, hem tingut un 
paper actiu en les diferents campanyes que ha 
dut a terme, així com en les formacions que s’han 
organitzat per apoderar els membres de la coalició 
en l’àmbit de la comunicació, de la investigació i de 
les accions no violentes.

Per acabar, s’han desenvolupat diferents activitats 
de sensibilització en el marc dels Vespres a la 
Vaqueria de l’SCI. D’entre totes elles val la pena 
destacar el cicle de Pobles en Resitència, activitat 
que tenia per objectiu aprofundir en les lluites que 
es duen a terme a Palestina, Kurdistan i el Sàhara. 



Memory beyond rethoric: remembrance (SCI)

Projecte de memòria històrica impulsat per la xarxa 
internacional de l’SCI. El projecte ha posat èmfasis 
en la I guerra munidal i el creixement del moviment 
pacifista a Europa. L’objectiu del projecte ha estat 
promoure la pau, l’antimilitarisme i la noviolència 
així com contribuir a una comprensió real i crítica 
de la història i dels orçigens de garantia de pau 
dels quals va néixer la Unió Europea. 

Les activitats realitzades han combinat formacions, 
seminaris i camps d’estudi. 

Raising peace Campaign (CCIVS)

La campanya  Raising Peace,  nascuda al 2014, 
és una iniciativa de treball en xarxa que té per 
objectiu contribuir a la construcció de la pau i la 
garantia dels drets humans a tot el món. 
Paral•lelament, persegueix l’enfortiment 
de les organitzacions del moviment 
de voluntariat internacional (IVS), 
l’empoderament de les seves activistes i 
la incidència poltícia a través de diferents 
organitzacions de la societat civil. 

El projecte s’ha dividit en tres frases:

1. Pensa globalment: s’ha realitat una 
trobada internacional d’entitats, un 
seminari de formació “Communication for 
peace & Human Rights” (Abril, Ucraïna) 
i 3 peaceweeks (Bèlgica, Polònia i 
Catalunya)

2. Actua localment: activisme i dues formacions 
en “You(r) right for Peace (maig, Itàlia) i “Social 
Dimplomacy” (Agost, Rússia).

3. Incidència: conferència final (octubre, Paris)

Les temàtiques treballades durant aquest any han 
estat: 
- El drets de les persones migrants, refugiades i la 
ciutadania per tothom: drets socials per sobre de 
les fronteres
- El dret al propi cos i la sexualitat
- El dret a l’alimentació, la vivenda i una vida digna 
com a dret fonamental per una vida digna
- El dret a la pau a través de la comunicació, el 
treball en xarxa i la participació, en especial el cas 
d’Ukraine.

Memory Beyond rethoric



7. comunicació

La comunicació és una eina transversal a la resta 
d’àrees de treball de l’SCI, entenent que qualsevol 
acció de l’entitat és comunicació. En aquest sentit, 
l’àrea de comunicació treballa per desenvolupar 
el flux informatiu i comunicatiu tant cap als socis 
i voluntaris com cap enfora, amb altres entitats, 
mitjans de comunicació o individus a títol personal. 
L’objectiu de l’àrea és mostrar una imatge integral 
de l’entitat i fer entenedor el missatge de cultura 
de pau de l’SCI Catalunya.

Durant aquest any 2015 s’ha desenvolupat la nova 
imatge corporativa de l’entitat, s’ha augmentat 
la visibilitat de l’entitat i dels seus projectes, així 
com les activitats i actes de promoció, s’ha donat 
suport en la difusió de la tasca dels grups locals i 
col·laborat en la difusió d’activitats d’entitats afins. 
 
7.1 Nova imatge corporativa

Després de l’assemblea de 2014, durant tot 
aquest any s’ha anat implementant la nova imatge 
corporativa de l’SCI. A la web, als cartells i material 
gràfic en general, xarxes socials, etc. ja s’hi pot 
veure el nou logo i el nou estil de l’entitat.

Justificació 
Les fletxes girant en cercle simbolitzen movi-
ment constant, la voluntat de capgirar les coses, 
d’aprenentatge, de transformació. L’asterisc  és 
conegut com a un caràcter comodí, un caràcter 
que representa qualsevol altre caràcter, substi-
tueix paraules i pot significar qualsevol cosa.

L’asterisc  reforça la connotació de les fletxes, 
remarcant el simbolisme de transformació i movi-
ment, i representa les diferents temàtiques.
 
Logos temàtics
La marca utilitza símbols complementaris per mos-
trar la seva diversitat

Tipografia
La tipografia Avenir és geomètrica, elàstica i llegi-
ble, amb un aspecte jove, modern però a la vega-
da elegant i harmònic.
 
El taronja és un color vibrant i energètic, transmet 
vitalitat i moviment. És també un color associat a la 
terra i a la naturalesa.



7. comunicació

7.2 Comunicació online
 
Les eines online representen un element molt im-
portant en la comunicació de l’SCI. La web, el fa-
cebook i el tuiter són les vies d’informació i difusió 
amb més influència. Actualment disposem d’una 
web, una pàgina de Facebook i un grup de face-
book de voluntàries, i un compte de tuiter en mar-
xa. Aquest 2015, com cada any, s’ha incrementat 
la visibilitat de l’SCI mitjançant aquestes eines.

Durant aquest any hem publicat un total de 129 
entrades al web. Hem tingut una mitjana de 
5884,25 visites úniques mensuals. El dia amb més 
visites va ser el 28 de maig amb 1200 visites. La 
raó va ser una notícia d’una crida per a fer un EVS 
a Edimburg. La segona notícia amb més visites va 
ser l’oferta de feina de camps de treball d’atenció 
al voluntariat, el 21 de desembre, amb 1043 vi-
sites, i la tercera, la taula rodona de cloenda del 
curs de Conflictologia, el 12 de novembre, amb 
941 visites.



Dins la web, a banda de les entrades de no-
tícies i l’agenda, seguim alimentant els blocs 
d’experiències. Tot i així, aquest any no hi hagut 
un increment significatiu. Actualment disposem de 
31 experiències de camps de voluntariat, 5 d’LTV, 
7 d’EVS, 5 blocs personals de voluntàries i 2 blocs 
de grups locals (petjada jove i akelarre violeta).

7.3 Comunicació offline

Tot i que el món online s’endu molt del protagonis-
me en el marc comunicatiu, les accions comunica-
tives fora d’aquest entorn també són molt útils i ne-
cessàries. En aquest sentit des de l’SCI apostem 
per les xerrades informatives en directe i amb un 
tracte més personalitzat acompanyades de mate-
rial informatiu i de difusió. 

Xerrades i taules informatives
Hem fet un total de 30 xerrades i 5 taules infor-
matives. Les hem fet en punts d’informació juve-
nil, oficines joves, universitats, instituts i espais o 
centres juvenils. Territorialment, 20 han tingut lloc 
a la província de Barcelona, 4 a les de Tarragona i 
Lleida i 2 a Girona.  

Hem participat de la FESC i la fira de voluntariat de 
La Fede i de l’Espai Jove La Fontana.

Nous materials informatius i gràfics
Enganxines i xapes noves: ha estat una aposta per 
un material més dinàmic, viu, informal, que la gent 
se’l pugui fer seu i dur-lo a sobre. A més, els lemes 
de les enganxines i xapes tenen un to desenfadat i 
juvenil, responent al públic al qual s’adreçava.

Campanya #YesWeCamp!
Per primera vegada es va fer un acte d’inauguració 
de temporada de camps de voluntariat de l’SCI. 
Vam reunir antigues voluntàries i persones noves 
interessades en camps al Centre Artesà Tradi-
cionàrius (al barri de Gràcia de Barcelona). Vam fer 
una dinàmica entre la biblioteca humana i l’”speed 
dating”, on les voluntàries explicàven les seves 
experiències a les persones noves en un temps 
determinat. En acabar canviàven de taula i escol-
tàven una altra experiència diferent. A més, tam-
bé vam tenir una parada tècnica on explicàvem el 
procediment d’inscripció i les qüestions més tèc-
niques.

Vam reunir unes 40 persones entre voluntàries, 
personal tècnic i persones interessades. Va funcio-
nar molt bé l’acte. Aquest any el repetirem.

A més durant aquella setmana vam llençar el has-
htag #yeswecamp al tuiter i vam fer soroll per xar-
xes i per mailing a entitats i punts juvenils.



7.4 Altres eines comunicatives

Concurs de fotos de camps
L’anual concurs de fotos de camps s’ha tornat a 
celebrar enguany. 16 persones van participar del 
concurs que va conèixer les seves guanyadores 
a la trobada de voluntàries del mes d’octubre. 
Aquest any la fotografia guanyadora va ser la de 
Mireia Francès, que va retratar un infant el dia de 
l’orgull gay a Islàndia durant el seu camp de vo-
luntariat al país.
 
Vídeo de camps de voluntariat: Fes un camp de 
voluntariat amb l’SCI!
S’ha elaborat un vídeo amb informació sobre 
camps de voluntariat. El guió va ser elaborat pel 
grup de comunicació. El vídeo es posarà en ús 
durant la campanya de camps 2016. Es pot trobar 
al canal de youtube de l’SCI.

7.5 Aparició a mitjans de comunicació
L’aparició a mitjans aquest 2015 no ha estat molt 
significativa respecte els altres anys. Aquestes 
són les notícies que han aparegut de les quals 
hem tingut constància.

6 de Febrer del 2015, El Punt Avui 
Voluntari, el viatger més savi és un article on 
s’explica què és un camp de voluntariat, quines 
són les seves característiques, i quines les seves 
avantatges. Fa un repàs entre les diferents enti-
tats que organitzen camps, i entre elles no hi falta 
l’SCI!

11 de Febrer del 2015, Xarxanet.org
5 coses que et poden passar en tornar d’un camp 
de solidaritat recull com és el retorn d’un camp i 
quines sensacions i idees acostumen a voltar pel 
teu cap. 

16 d’Abril del 2015, Xarxanet.org
Xarxanet ens dedica un reportatge on s’explica, 
amb pèls i senyals, què és un camp de voluntariat, 
qui hi pot participar, com organitzar-ne un... 

13 d’Abril del 2015, Olesa Ràdio 
Després de fer la xerrada de camps a Olesa de 
Montserrat, la Marta Pérez, tècnica de camps de 
voluntariat, va passar per Olesa Ràdio a explicar 
la tasca de l’SCI Catalunya, i les principals carac-
terístiques dels camps de treball.



8. treball en xarxa

L’SCI Catalunya treballa en xarxa amb altres orga-
nitzacions i participa de diferents plataformes de 
segon grau i projectes més amplis conjuntament 
amb altres entitats i moviments socials. D’aquesta 
manera compartim recursos i projectes, millorem 
l’impacte i la visibilitat de les nostres accions i con-
tribuïm a enfortir la societat civil.

8.1 Implicació al barri

Treballem per la justícia global a partir també de 
treballar des de la base i a nivell local. Tenint en 
compte que tenim la seu al barri del Raval de la 
ciutat de Barcelona apostem per una obertura al 
barri. A més del grup local de Petjada Jove, par-
ticipem en actiitats de referència, com el festival 
de cultura Raval’s, coorganitzat per moltes entitats 
i organitzacions del barri i de dierents espais de 
coordinació, com la Taula Jove

També hem impulsat un projecte de participa-
ció juvenil, amb la col·laboració d’altres orga-
nitzacions, per fomentar la participació dels i 
les joves del barri i empoderar-les. L’objectiu és 
transformar la realitat de la comunitat de manera 
col·lectiva, incorporant les diferents perspectives 
i des de la diversitat. S’han realitzat diferents tro-
bades d’organitzacions i també trobades de joves 
d’aquestes entitats, que ha de desembocar en una 
trobada juvenil durant el 2016 i l’acompanyament 
de les iniciatives i projectes juvenils que sorgeixin. 
Des de l’SCI abarquem la franja jove, complemen-
tàriament a altres iniciatives del barri centrades en 
participació d’infants i adol·lescents, defugir d’una 
visió assistencialista i aprofitar la visió de partici-
pació juvenil empoderadora que tenim així com la 

dimensió global i internacional del moviment. En 
el marc d’aquest projecte s’ha fet una diagnosi de 
les necessitats del barri amb la participació de di-
ferents joves.

L’SCI també apostem pel treball en xarxa amb 
la cessió de recursos i espais, com la sala de la 
Vaqueria, i en el suport de diferents iniciatives i 
projectes, com el que hem fet a l’espai comunitari 
Hort del Xino, organitzant-hi diferents activitats. En 
aquest sentit tenim un espai de material de difusió 
i som un punt de venta del mitjà per la transforma-
ció social La Directa.

8.2 Participació juvenil

Hem estat presents a diferents comissions i espais 
de participació del Consell Nacional de la Joventut 
de Catalunya i del Consell de la Joventut de Barce-
lona, especialment a les comissions de gènere i in-
ternacional del CJB. A la vegada, en David Nàcher 
ha entrat al secretariat del CJB , portant l’àmbit de 
cooperació i drets humans i l’Aixada antiracista, 
entre d’altres.

8.3 Pau i justícia global

Hem participat de diferents grups de treball i co-
missions de LaFede.cat, com la d’educació, inci-
dència política, comunicació i l’àmbit de pau. Tam-
bé som membres de la Coordinadora d’ONGs de 
les comarques gironines i el maresme.

8.4 Altres plataformes i campanyes
 
Participem de Prou complicitat amb Israel, coalició 
nascuda a finals del 2014 amb l’objectiu d’agrupar 



8. treball en xarxa

tots aquells moviments, organitzacions, col·lectius 
o persones que treballen en Solidaritat amb el po-
ble palestí. En aquest marc, l’SCI hi aportem dife-
rents recursos i n’organitzem activitats. Durant el 
2015 hem efectuat diferents formacions i organit-
zat un viatge de coneixement i sensibilització amb 
mitjans de comunicació i membres de cinc orga-
nitzacions polítiques diferents.

També som membres de la Xarxa d’Economia So-
lidària i ens hem adherit a diferents campanyes 
i manifestos, com la Campanya Desmilitaritzem 
l’educació, Stop Mare Mortum o el manifest de 
“Solidaritat amb el poble de Síria”. També ens hem 
sumat al “Pacte social contra la corrupció” i a la 
demanda per “Per una nova llei de economia so-
cial i solidaria i per el seu reconeixement”, entre 
d’altres propostes. 

8.5 Xarxa internacional
 
Dins de la xarxa internacional de l’SCI participem 
de diferents espais de participació, coordinació 
o formatius, que són acollides cada any per una 
branca diferent. Aquests són alguns dels espais 
més significatius:
 
POT (Placement Officer Training)
Trobada formativa de gestió 
de l’enviament i l’acollida de 
voluntariat internacional de 
curta durada. Budapest, 1 al 
8 de març . Hi va assistir la 
Marta Pérez.
 
EPM (Exchange Platform 
Meeting)
Trobada d’avaluació dels 
camps de voluntariat a nivell 
global. Sofia, 5-9 octubre 
de 2014. Hivan assistir la 
Júlia Granell, l’Aina Barceló, 
la Marta Pérez i l’Íngrid 
Danckaerts.

ICM  (International Committee Meeting)
Assemblea general del moviment internacional. Sri 
Lanka, 9-13 desembre. Hi assistiren l’Íngrid Danc-
kaerts i Clara Giberga.

BCM (Branch Coordinator Meeting)
Trobada de les persones coordinadores de cada 
branca. Sèrbia, 03-07 juny. Hi va participar en Da-
vid Guàrdia.
 
L’SCI Catalunya també ha participat el 2015 de les 
campanyes internacionals “No More War”, “Clima-
te Justice” i el projecte YUWG.
 
A més, l’SCI Catalunya, a través de l’SCI Internatio-
nal forma part dels següents organismes:
 
CCIVS / Comitè Internacional de Coordinació del 
Servei Voluntari
www.ccivs.org
Aplega les organitzacions de camps de treball i 
altres moviments de voluntariat de el món.
 
YFJ/ Fòrum Europeu de la Joventut
www.youthforum.org
Organització internacional europea establerta l’any 
1996 per consells de joventut nacionals i organit-
zacions de joventut internacionals (com l’SCI).
 
UNESCO
L’SCI té un estatus consultiu amb l’UNESCO, po-
dent fer sentir seva veu sobre els assumptes que 
tracta. Un dels espais és la “Consulta Col•lectiva” 
d’organitzacions juvenils que es reuneix dues ve-
gades l’any.



Agraïm el suport de:
totes les persones voluntàries

de les sòcies
de les entitats i col·lectius que ens han acompanyat

de les promotores de camps
de les participants de les formacions, activitats, etc.

de les finançadores
....

La tasca de l’SCI no hagués estat possible sense 
el suport de totes aquelles persones que en un 

moment o altre han col·laborat amb 
nosaltres durant aquest any

A totes, moltes gràcies!


