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Deixem enrere un any intens a molts 
nivells. Acabem un any marcat per la 
continuïtat de conflictes armats que ja fa 
massa temps que duren i les conseqüents 
crisis de refugiades, la crisi d’Europa i 
l’increment de moviments extremistes, 
entre moltes d’altres situacions de 
violència i injustícia. Un any, doncs, que 
ens continua omplint de motius per 
seguir treballant per la nostra missió de 
promoure la cultura de pau, la justícia 
global i la transformació social tant a nivell 
local com internacional.

Per l’SCI Catalunya el 2016 ha estat un 
any de reptes interns, amb molts canvis a 
l’oficina tècnica i a la junta que ens han 
fet trontollar una mica però que ens han donat alhora l’oportunitat de repensar-nos. Ens hem acomiadat de 
persones, tècniques i voluntàries, que durant molts anys han fet créixer l’SCI amb la seva fantàstica energia i 
els hi estem eternament agraïdes per tot allò que han aportat, a l’entitat i a les persones que la conformem: 
deixeu una empremta inesborrable. Alhora, hem donat la benvinguda a noves persones que vénen amb 
motxilles diverses i ens il·lusiona saber que seguim fent camí ben acompanyades.

Després d’una trajectòria de gairebé 35 anys, l’SCI Catalunya ja som referents de camps de voluntariat 
internacionals. Enguany hem enviat 380 joves (i no tant joves) al món i hem organitzat 18 camps amb 188 
voluntàries internacionals al nostre territori.

Com cada any, seguim treballant per transformar des de la base i per això fomentem l’activisme local. 
Enguany hem comptat amb 6 grups d’activistes locals, amb unes 50 activistes en total, que han tocat temes 
tant importants com els feminismes, la justícia climàtica, el lliure moviment, la participació al barri, l’educació 
per la pau i la coordinació de camps.

A nivell d’Educació per la Pau, la Borsa de Formadores ha treballat intensament per millorar la formació que 
fem a les persones que marxen a camps de treball, hem creat “entreterres” juntament amb altres entitats 
un recurs formatiu per a treballar la situació de les persones refugiades i hem realitzat, en total, 24 tallers 
i activitats formatives, algunes portades al territori i d’altres a la nostra seu, que ens permeten analitzar la 
realitat global i local on vivim i capacitar-nos per actuar conseqüentment per transformar-la.

No podem oblidar-nos de tots els projectes que hem liderat o on hem participat, tant a nivell local amb 
entitats afins com a nivell internacional amb altres branques del nostre moviment internacional, el Service 
Civil International. Temàtiques com la situació de les persones refugiades, la lluita Palestina i dels pobles de 
la mediterrània, i la memòria històrica, entre d’altres, ens han acompanyat durant tot l’any.

I tot això ho hem fet amb la força de la nostra base social, del nostre moviment internacional i en xarxa amb 
moltes altres organitzacions i plataformes locals, des del treball conjunt i des de la incidència.

I tota aquesta trajectòria ens porta cap a un 2017 que es planteja ple de nous projectes, estant al centre la 
celebració del nostre 35è aniversari i començant a construir el camí per la celebració del centenari de l’SCI 
Internacional al 2020.

Junta de l’SCI Catalunya

Introducció



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 estratègia  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 perquè 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’empoderament 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 edu-
cació per la pau entesa com 
un procés participatiu basat en 
l’educació i el pensament crític 
per impulsar una societat respon-
sable 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. Equip Junta 
Les membres de la junta després de l’Assemblea 
2016:
Aina Barceló
Bàrbara Casas
Alice Cavaglià (fins a l’agost)
Ingrid Danckaerts
Teresa Finez
Clara Giberga
Carla Longares
Júlia Mullerat (fins a l’octubre)
Marta Palau
Joan Miquel Porquer (fins a l’agost)

1.5. Equip tècnic 

Camps de voluntariat (outgoing) 
Sara Gil 

Projectes nord-sud
Ariadna Gálvez 
 
Voluntariat de llarga durada i inclusió
Elisabet Puigdollers (fins a l’octubre)
Júlia Mullerat (a partir de l’octubre)

 
Voluntariat internacional, participació local, 
educació per la pau i coordinació 
Júlia Granell 

Comunicació i difusió
Marta Pérez

Gestió i coordinació
David Guàrdia (fins al juny)
Josep M. Ballarín (a partir del juny)
 
Administració
David Nàcher (fins al juliol)
Laia Jubany (a partir del juliol)
 
Personal en pràctiques
Irene Grego
 
Voluntàries europees (EVS)
Ines Ferrao (fins al setembre)
Vanita Römer (fins al setembre)
Marina d’Ecclesiis (a partir de l’octubre)
Wasan Majeed (a partir de l’octubre)

Valors



1.6. Compra ètica i sostenibilitat

Cap a una major coherència ètica

La construcció d’una societat justa, ètica, que ajudi 
a desenvolupar tot el potencial de les persones, 
respectuosa amb els éssers humans, el medi 
ambient i els territoris passa també per un canvi en 
relacions econòmiques. 

En aquest sentit, buscant en les arrels de 
l’economia (la producció, la distribució i el 
consum), l’SCI vam plantejar el repte d’esdevenir 
un laboratori d’aquella societat que aspirem. Així 
és com al 2014 la nostra entitat va adoptar un 
conjunt de criteris amb els proveïdors, apostant 
per aquells que treballessin en coherència amb el 
Servei Civil Internacional, sota la convicció que la 
transformació social també es construeix des de 
les accions del dia a dia, així com enfortint i creant 
xarxa amb la resta de projectes amb qui compartim 
visió i valors.

Seguint aquesta línia hem apostat per proveïdors 
significatius de l’economia social i solidària, 
membres del grup ECOs (com Arç, Trèvol, Som 
Energia i Celobert) i de la  Xarxa d’Economia 
Solidària de la qual també som membres i de 
qui prioritzem proveïdors i projectes conjunts 
(Cevagraf, Ciutat Invisible, Col·lectiu Ronda, 
Nexes, Nova-CIS, Cúrcuma, Els Caus, Gestió 
Integral, l’Esberla…). 

Fora d’aquestes xarxes tenim en compte 
iniciatives juvenils, criteris ambientals, proximitat, 
inserció i projectes socials que duguin a terme 
els nostres principals proveïdors. Un exemple són 
les compres que fem en alimentació i begudes, 
ecològiques i de comerç just, amb el costum de 
fer dieta vegetariana com l’opció més inclusiva i 
respectuosa amb el medi ambient, a la vegada 
que utilitzem vaixella reutilitzable o compostable.

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. 

A més, per als intercanvis amb la resta de branques 
internacionals SCI apostem per l’ús d’una moneda 
electrònica pròpia: el Pink Slip.

També hem incorporat mesures per fer un ús més 
racional de l’aigua i l’energia, utilitzant l’electricitat 
verda que ens aporta Som Energia i una bona 
gestió i separació de residus, així com altres 
àmbits de les TiC apostant per augmentar l’ús del 
programari lliure com Ubuntu i estàndards oberts 
treballant amb Sinergia.

La construcció 
d’una societat 

justa, ètica, 
que ajudi a 

desenvoLupar 
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1.7. La Vaqueria i el local de treball

La seu de l’SCI Catalunya es troba al carrer del 
Carme 95 baixos, al barri del Raval de Barcelona. 
El local, que en el passat havia estat seu d’una 
vaqueria, ara acull l’activitat de l’entitat, així com 
actes i activitats d’altres col·lectius i organitzacions 
afins.

Durant el 2016 l’espai ha viscut canvis significatius 
amb l’objectiu de millorar les condicions de les 
persones que hi treballen, però també de les 
assistents a les activitats i formacions. Per una 
banda, després d’un estudi arquitèctonic, es va 
poder treure la columna que estava situada al 
mig de La Vaqueria i que sovint dificultava la bona 
distribució de la sala a l’hora de fer formacions, 
debats, sessions de cinefòrum, etc. Aquest 
canvi ha suposat una millora molt substancial de 
l’espai. Per altra banda, l’espai del lavabo s’ha 
reconvertit en dos espais separats, aconseguint 
així una petita cuina que facilita els àpats de les 
persones treballadores i permet als grups locals 
i altres col·lectius cuinar en cas que les seves 
activitats ho requereixin.

A més, hem acolorit i identificat la porta d’entrada 
de La Vaqueria amb una nova placa i un vinil 
perquè sigui més fàcil trobar-nos.

Esperem que amb aquests canvis i els que 
vindran aconseguim un espai acollidor i obert a 
totes les voluntàries, sòcies i amigues de l’SCI!



2. L'SCI en xifres



2. L'SCI en xifres 3. Voluntariat internacional

3.1. Voluntariat de curta durada

3.1.1. 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.



Camps Bilaterals

Tot i que als nostres camps a altres països habitualment només hi poden assistir dues persones de cada 
nacionalitat, també enviem alguns grups d’esplais i caus a fer una estada totes juntes. Aquest 2016 hem enviat 
dos grups: un grup de 19 joves de l’esplai Sant Medir de Barcelona va anar a Kuterevo, Croàcia, per participar 
del projecte d’una reserva d’óssos, i un altre grup de 13 persones de l’agrupament escolta Nostra Dona de 
la Salut de Sant Feliu de Llobregat varen anar a Bèlgica, a col·laborar amb una escola lliure i conèixer el seu 
projecte.

Camps inclusius amb la diversitat

Des del 2015 hem volgut facilitar la participació de persones amb menys oportunitats als camps de voluntariat 
a Catalunya i a la resta de l’estat espanyol. El 2015 es van emplaçar 8 joves (tots ells homes) i el 2016 s’han 
emplaçat un total d’11 joves (2 dones i 9 homes) amb diferents perfils d’exclusió (social o econòmica) que han 
valorat l’experiència molt positivament. 



3.1.2. Acollida a camps de voluntariat 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 internacionals.



Camps al territori

Es tracta, doncs, d’una idea de solidaritat traçada 
des del treball en xarxa a nivell local i internacio-
nal. Els camps de voluntariat són autogestionats 
des d’organitzacions de base, des de l’activisme 
i la participació voluntària. És amb aquesta es-
tructura que els camps aconsegueixen un efecte 
multiplicador, 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 donen durant el camp, tant dins del ma-
teix grup de voluntàries internacionals com les de 
coneixença de la població i comunitat local que 
acull cada projecte. Per això, a més de les tasques 
que es desenvolupen, 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 vol-
tant de la temàtica relacionada amb el camp.

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 di-
namitzar el grup i teixir aliances amb les associa-
cions de la comunitat local.

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



Aquest any hem fet 18 camps arreu 
del territori, amb diferents projec-
tes promotors:

Castellers de Terrassa. Les volun-
tàries es van submergir completa-
ment en la cultura popular catala-
na participant en les activitats de 
preparació de la Festa Major de 
Terrassa. Van col·laborar tant amb 
els castellers de Terrassa, com amb 
els diables i amb els gegants.

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

Associació de Patrimoni His-
tòric, Hostalric. Seguint la línia de 
treball d’aquesta entitat, durant 
el camp s’han realitzat tasques 
d’acondicionament i recuperació 
de patrimoni històric al Turó de les 
Forques. 

Associació Juvenil Salsa Jove, Gi-
rona. L’esplai Salsa Jove de Girona 
ha acollit un grup de voluntàries 
per donar suport a les activitats del 
casal d’estiu amb infants a partir 
dels 3 anys. 

Ajuntament de Muro, Mallorca. 
L’objectiu d’aquest camp és posar 
en valor el patrimoni arqueològic 
i cultural de la zona. Les tasques 
consistien en donar suport en les 
tasques de rehabilitació del jaci-
ment de Son Serra.

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.

Ajuntament de les Valls d’Aguilar. 
L’objectiu principal d’aquest camp 
és promoure la diversitat cultural en-
tre la població de les Valls d’Aguilar, 
trobant espais d’intercanvi amb el 
grup internacional. A banda, les 
voluntàries també han participat de 
diverses activitats de recuperació 
del territori i d’organització de la 
Festa Major.

ELS CaMpS 
dE VoLuntarIat 
Són autogEStIonatS 
dES d’organItzaCIonS 
dE baSE, dES dE 
L’aCtIVISME I La 
partICIpaCIó
VoLuntàrIa. 



Santa Coloma en Transició i Fun-
dació Quer Alt, Santa Coloma de 
Queralt. Aquests dos projectes i 
altres associacions del poble tre-
ballen conjuntament amb les vo-
luntàries del camp en la recupera-
ció d’una zona del poble d’interès 
històric i cultural.

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

Associació Tanagra, 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.

ADeLA: Associació de desenvo-
lupament local i Alternatiu, Valls. 
Durant el camp es dóna suport 
amb diferents tasques a Can Pi-
pirimosca, una granja ecològi-
ca on l’agricultura és el motor 
d’autosuficiència que fa possible 
un estil de vida sostenible.

Associació Cultural  La Muga Cau-
la, Les Escaules. En aquest petit 
poble s’organitza a inicis de set-
embre una trobada internacional 
de poesia d’acció i performance. 
El camp dóna suport tant a la tro-
bada com a l’Aplec de Sardanes 
del poble, i també vol enfortir la 
cohesió dels vilatans i la cura del 
medi.

Xarxa d’Economia Social i Soli-
dària, Barcelona. És el segon any 
que s’ha realitzat aquest camp 
on les voluntàries han donat su-
port a l’organització del Festi-
val Esperanzah i a la FESC, Fira 
d’Economia Social i Solidària de 
Catalunya.

La iMAGInada Associació Cultu-
ral, Tarragona. Les participants del 

camp han pogut col·laborar en el 
desenvolupament de les activitats 
emmarcades dins La Imaginada, 
un projecte que reivindica l’oci i la 
cultura alternatius al camp de Ta-
rragona. 

Centre Penitenciari de Joves, Gra-
nollers. Les voluntàries del camp 
han col·laborat conjuntament amb 
els joves del centre que s’han for-
mat com a gestors culturals creant 
i dinamitzant activitat culturals per 
als altres joves del centre.

Fundació Catalana de Paràlisi Ce-
rebral (FCPC), Barcelona. les vo-
luntàries participen a les colònies 
que es realitzen per les persones 
amb paràlisi cerebral de la funda-
ció.

Consell de Joventut de Barcelo-
na: “Gender Workcamp: Sharing 
Feminist Perspectives”. Des de 
la comissió de gènere (del qual 
formem part des d’Akelarre Vio-
leta) les participants han pogut 
participar de diferents activitats i 
formacions sobre rols i estereotips 
de gènere, així com conèixer di-
versos grups i col·lectius que tre-
ballen en aquest àmbit a la ciutat 
de Barcelona. 



3.2. Voluntariat de Llarga durada

El voluntariat de llarga durada és una possibilitat 
de recolzar un projecte local realitzant un volun-
tariat, 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 2016 hem acollit 4 voluntàries euro-
pees (EVS) dins el programa Erasmus Plus de la 
Comissió Europea. Hem tingut a l’oficina a la Inês 
Ferrao (Portugal) i la Vanita Römer (Alemanya) fins 
al setembre i els han agafat el relleu la Marina 
D’Ecclesiis (Itàlia) i la Wasan Majeed (Àustria). 

Hem estat també l’organització coordinadora per 
als projectes d’EVS i LTV a Can Pipirimosca, un 
projecte de permacultura a Valls, i la Comunitat els 
Avets de Moià, que es dedica a l’atenció de per-
sones amb discapacitat intel·lectual. A Can Pipiri-
mosca hi ha hagut 2 EVS i als Avets una voluntària 
d’ LTV.

Enviament 
Aquest any hem enviat 16 Long Term Volunteers (11 
dones i 5 homes): 4 a Tailàndia (Ta Yang Learning 
home, Food Autonomy and Alternative Education i 
Fishermen’s village), 4 a Sri Lanka (Mother Theresa’s 
home, Peace Center Mutur, Blue Rose Special 
School), 1 a Tanzània (Childhood education), 1 a 
EUA (Staton home) i 6 a Uganda (Save street chil-
dren, Uganda Pioneers secretariat, Galilee Commu-
nity General Hospital, Another Hope Children). 

Durant el 2016, també hem enviat 17 EVS (11 dones 
i 6 homes): 1 a Àustria, 1 a Itàlia, 4 a Croàcia, 1 a Paï-
sos Baixos, 1 a Bèlgica, 2 a Polònia, 1 a Eslovàquia, 
1 a Irlanda, 1 a Grècia, 2 a Jordània i 2 a Palestina. 

De totes aquestes persones, la majoria són de Bar-
celona i àrea metropolitana, però també n’hi ha de 
la resta de Catalunya, 2 del camp de Tarragona, 1 
de les terres de l’Ebre, 2 d’Andorra i 2 de les Illes 
Balears. 

LTV
EVS



3.3. Intercanvis Juvenils

Els intercanvis juvenils són projectes de volunta-
riat de curta durada que agrupen grups de joves 
de diferents països i els donen l’oportunitat de 
formar-se, debatre i aprendre a l’entorn d’una 
temàtica, mentre coneixen noves cultures. Han 
participat als intercanvis tant a Catalunya com a 
l’exterior joves majors de 18 anys, sobretot del 
barri del Raval i membres del grup local Ravalu-
ció, anteriorment anomenat Petjada Jove.

Els estius del 2015 i 2016 se n’han organitzat dos 
a Catalunya en el marc del grup d’SCI Internacio-
nal YUWG que treballa per la inclusió social i per-
què les activitats d’SCI arribin a tothom, també 
a joves amb menys oportunitats. En l’intercanvi 
juvenil del 2016 es van tractar el racisme i la mi-
gració en el context de les democràcies euro-
pees actuals. A través de l’educació no formal 
es va debatre sobre els orígens del racisme i les 
identitats culturals perquè els participants com-
prenguessin millor l’augment de la xenofòbia i es 
posicionessin per un món més just.  

L’intercanvi es deia “Colorful minds say no to ra-
cism!” i es va realitzar a Mura. Hi van participar 6 
voluntàries de Bulgària, 6 de Grècia, 6 d’Ucraïna 
i 8 de Catalunya. D’aquestes, 16 eren noies i 10 
eren nois. L’experiència es va valorar molt posi-
tivament, per això es vol tornar a repetir de cara 
al 2017.

El 2016 hem enviat 10 participants (5 noies i 5 nois) 
a dos intercanvis juvenils a l’exterior. Un d’ells es 
va realitzar a Bulgària i la temàtica girava entorn 
de la inclusió social. L’altre es titulava “Change 
for media: media for change” i anava sobre el 
tractament de les refugiades en els mitjans de 
comunicació. Ambdós grups de participants van 
tornar molt motivats i amb ganes de seguir impli-
cats a nivell local a través de Ravalució.



4. activisme local

Des de l’SCI treballem en la construcció de pau i la 
justícia global a nivell internacional, però no ente-
nem 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 2016 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 tercer any, la força dels feminismes ha estat 
present a l’SCI amb el grup local d’activistes. Les 
feministes han treballat tant de manera interna per 
autoformar-se i consolidar-se com a grup, com per 
impulsar la força dels feminismes tant a nivell local 
com en la xarxa internacional. 

Algunes de les activitats a nivell local han estat: 

Per Sant Valentí: Acció feminista (14 de febrer)

17 i 26 d’abril: Curs de gènere i pau

Maig i juny: tertúlies feministes

A banda, a nivell internacional des del grup es va 
treballar de manera molt intensa en: 

- La preparació d’un seminari internacional per ela-
borar un protocol d’agressions masclistes als pro-
jectes de voluntariat internacional (projecte que no 
va rebre el finançament necessitat)

- La continuïtat de la campanya “IDon’tbuysexism” 
i el treball en xarxa amb altres entitats de la xarxa 
de l’SCI International que treballen el gènere

- La preparació juntament amb altres entitats juve-
nils del CJB del camp de treball “Gender Work-
camp: Sharing Feminist Perspectives”

- Participació i impuls del grup de treball de l’SCI 
Internacional “Gender Blenders”

SEnSE una 
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4.2. Ravalució

La Ravalució és un grup local format majoritària-
ment per joves del barri del Raval o que fan vida 
al barri, en els casals, associacions, instituts... Es va 
crear amb la idea de trencar amb els estereotips 
cap als joves, als migrants i al barri. Es defineixen 
com una família de joves de diferents orígens i cul-
tures que fan vida al barri del Raval i tenen ganes 
de transformar-lo a través de la participació.
 
La Ravalució va sorgir com a resposta a les neces-
sitats dels joves recollides en una enquesta que 
es va llençar des del grup anteriorment anomenat 
Petjada Jove conjuntament amb l’SCI. L’enquesta 
la van respondre gairebé 300 joves d’entre 15 i 25 
anys amb el suport de moltes organitzacions del 
barri. En aquesta enquesta el jovent reivindica que 
cal acabar amb la imatge que es té del jovent del 
Raval i, en definitiva, tallar amb els estereotips ra-
cistes i classistes. La Ravalució va significar el pas 
a l’acció, vam organitzar una campanya antiracista 
amb un acte públic fet per joves i per a joves unint-
nos amb altres associacions i joves de Ciutat Vella. 
Vam participar en la dinamització de la nit jove de 
la Festa Major del Raval i tenim ganes de seguir 
implicades amb el barri.

Els objectius de la Ravalució són els següents:
•	Donar	a	conèixer	les	necessitats	del	jovent.
•	Treballar	 en	 xarxa	 amb	els	diferents	 agents	del	
barri.
•	Desmuntar	els	estereotips	existents	sobre	els	jo-
ves del Raval.
•	Incidir	en	la	realitat	del	barri.
•	Mostrar	que	els	joves	som	capaços	d’organitzar-
nos i muntar les nostres activitats.
•	Promoure	la	participació	del	jovent.

La campanya antiracista es va portar a les xarxes 
socials, sobretot a través de facebook i twitter, i va 

arribar a molta gent. Ens van entrevistar el diari el 
Punt Avui i TV Ciutat Vella, vam aparèixer a Racó 
Català i vam ser l’entitat del mes de juliol 2016 del 
Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils 
de Barcelona. A més, el projecte es va presentar en 
la jornada de debat “Els joves en la construcció de 
pau” organitzada per l’Institut Català Internacional 
per la Pau, la Casa Amèrica de Catalunya i l’Institut 
de Drets Humans de Catalunya, en el marc de la 
trobada de Ciutats Defensores dels Drets Humans. 
El projecte ha rebut un reconeixement d’SCI Inter-
nacional, en el marc dels “Pierre Ceresole Awards 
2016”, a més a més del 2n premi de la convocatòria 
del Consell de Joventut de Barcelona dels Premis 
Barna Jove 2016.

La Ravalució no acaba aquí, sinó que tot just co-
mença. Tenim ganes de seguir creixent i organitzant 
activitats, volem encomanar de capacitat crítica i 
autonomia a altres joves del barri, perquè expres-
sin les seves idees i s’organitzin per a realitzar-les. 



4.3. Justícia climàtica

Aquest és un grup històric de l’SCI. El grup pre-
tén reflexionar sobre temes diversos relacionats 
amb la sostenibilitat i el medi ambient i pensar 
com dur-los a la pràctica a nivell local i a petita 
escala. 

Durant aquest any un grup d’unes 10 voluntàries 
han organitzat diversos tallers formatius a semi-
naris internacionals de l’SCI i a la trobada de vo-
luntàries locals. 

A banda, també han establert vincles amb pro-
jectes locals vinculats a l’SCI, com ara Can Pipi-
rimosca, amb qui organitzem camps de volun-
tariat des de fa anys. Un dels reptes pendents: 
com aconseguir aplicar la pràctica de la sosteni-
bilitat i el consum responsable en els camps de 
voluntariat de l’SCI. 

A la trobada de voluntàries el grup va créixer 
amb noves incorporacions, i ja han començat a 
pensar en els tallers i les formacions per aquest 
2017.

4.4. Borsa de formadores 

Aquest grup format per 18 voluntàries es va 
crear per primer cop el març de 2015 i el març 
del 2016 es va fer una segona crida. Sorgeix per 
donar resposta a tota la necessitat formativa i 
d’educació per la pau de l’entitat. 

Les noves activistes del grup han rebut una for-
mació en temàtiques diverses com educació 
per la pau i el desenvolupament, facilitació i 
dinamització de grups, participació, metodolo-
gies participatives, etc. 
 
De manera conjunta amb la resta de grup, així 
com persones de l’equip tècnic i la junta, han 
rebut una formació de “Perspectiva de gènere i 
feminista en la formació d’educadores” facilita-
da per Ulleres per esquerrans. 

A banda, també hi ha hagut espais 
d’autoformació impulsats per activistes del ma-
teix grup i s’han format en teatre de l’oprimida, 
metodologies participatives, etc.

Posteriorment el grup ha dissenyat i dinamitzat 
els espais formatius com la formació per a vo-
luntàries de camps de treball i els projectes de 
voluntariat de llarga durada i ha facilitat la tro-
bada d’activistes i altres espais de participació 
de l’entitat.



4.5. Refugiades i Mediterrània 

Aquest grup es proposa donar suport a les lluites 
dels pobles situats a l’altra banda del mediterrani, 
a la vegada que donar resposta a la problemàtica 
de l’acollida de les persones refugiades aquí al te-
rritori. 

La idea del grup és poder treballar en xarxa amb 
d’altres entitats que ja treballen en l’acollida de 
persones refugiades, com ara el CCAR o Stop 
Mare Mortum. A banda també, d’aprofundir en la 
formació interna i adquirir coneixements i eines 
per enriquir el discurs del grup.

Les activitats impulsades des del grup han estat: 

Cicle de cinema a la fresca “Històries refugiades” 
en conjunt amb CCAR a l’Àgora Juan Andrés 
Benítez, al barri del Raval. S’hi van programar 3 
pel·lícules amb una posterior intervenció de per-
sones refugiades o migrades que explicaven la 
seva experiència. Es van projectar “La vida loca”, 
sobre les bandes juvenils a Centre Amèrica; “A 

syrian love story”, sobre la revolució siriana, i “Ta-
rajal”, sobre una de les tragèdies més sonades a la 
frontera sud de l’estat espanyol.

Formació sobre el moviment BDS. “Xerrada 
d’iniciació al BDS” a càrrec d’un membre del mo-
viment BDS a Catalunya. L’objectiu d’aquesta ac-
tivitat era entendre en què consisteix el moviment 
BDS, Boicot Desinversions i Sancions a Israel com 
a forma de lluita no-violenta.

Cicle de formacions bàsiques per a activistes ano-
menat: Refugiades: del Marc Legal a la Realitat. 
Aquest cicle va constar de les següents 3 sessions: 
Formació introductòria sobre estatus legal de les 
persones refugiades i polítiques migratòries euro-
pees, a càrrec de Pascale Coissard i Germán Her-
nández, del CCAR; Experiència com a voluntaris 
en un camp de refugiats al Kurdistan turc i pro-
jecció documental, a càrrec del Ramon i l’Anna, 
voluntàries de l’SCI; El refugi en primera persona, 
amb el testimoni de persones refugiades.



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’empoderament. 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 organit-
zat 4 formacions per a voluntàries (3 a Catalunya i 1 al País Valencià) on hem format un total de 237 persones, 
i 1 formació per a coordinadores amb 11 participants.

La formació es fa des d’una mirada no formal i viven-
cial, per això, la realitzem en cap de setmana en una 
casa de colònies. Entenem que la reflexió sobre la 
transformació social i el nostre paper com a agents 
actius no pot anar deslligada de l’experiència as-
sociativa de participar i formar part d’un grup. Les 
formacions es faciliten des de la borsa de forma-
ció de l’SCI, són les voluntàries del grup qui les fan 
possibles. Cada any es renoven les dinàmiques i es 
milloren introduint eines amb les quals es forma la 
borsa com metodologies participatives, eines de 
facilitació de grups, teatre de l’oprimida, etc. 

Formació per a voluntàries de camps de treball
Els continguts treballats són el model associacionista 
i l’impacte del  voluntariat, la participació dins dels 
grups, relacions interculturals, la transformació 
positiva de conflictes i  desigualtats globals. Tota 
la formació es fa des d’una metodologia no formal 
i vivencial utilitzant metodologies participatives, 
tècniques de teatre de l’oprimit, etc. Cal ressaltar 
que en cada formació es realitza un taller sobre 
una temàtica en concret o de descoberta d’alguna 
iniciativa, hem realitzat tallers sobre “Consum 
responsable i sobirania alimentària”  amb Edpac 
i de treball intern sobre gènere amb l’Associació 
Cúrcuma. 

A més, per les persones que han anat a un camp al 
“sud global” s’ha realitzat una formació addicional 

per trencar estereoptips i difondre la nostra idea 
de voluntariat internacional basada en les relacions 
horitzontals entre els pobles. Per fer-ho es van rea-
litzar col·loquis amb persones d’ODG (Observatori 
del Deute Global) i SodePau.

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 vo-
luntariat internacional que no es basin en una idea 
de suport mutu i de relacions horitzontals entre 
pobles. Posem especial èmfasi en el processos de 
relacions interculturals i altres aspectes que acom-
panyen 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 me-
todologies participatives. I finalment, com es po-
den resoldre els conflictes de manera constructiva. 
S’ha realitzat una formació on hi han participat tots 
i totes les voluntàries interessades en coordinar un 
camp, així com persones provinents de les organit-
zacions promotores de camps.



Trobada de voluntàries 
I en la tercera fase d’aquest cicle, després dels 
camps, tenim la trobada de voluntàries. Es tracta 
d’un espai de trobada entre activistes i voluntàries 
locals, la junta, voluntàries 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 internacional. Un altre objectiu és crear 
mecanismes de retorn per aterrar les experiències 
internacionals en projectes de transformació a ni-
vell 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 l’1 i 2 d’octubre  amb 43 
voluntàries a Calafou (Colònia ecoindustrial post-
capitalista). Durant la trobada vam aprofitar per 
conèixer el projecte i crear sinergies per intentar 
realitzar un camp al futur.

5.2. Formacions i seminaris 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 temàti-
ques concretes com pot ser l’educació per la pau, 
el canvi climàtic, refugiades, incidència política, gè-
nere, etc.

Aquest any hem participat a: 

Global volunteer action: networking, capacity 
building, non formal education and innovation 
in youth and volunteer work: Organitzat per l’SCI 
International ha constat de 6 trobades durant el 
2016  per ampliar i millorar les capacitats de les 
activistes i les tècniques joves. Els actes han estat 
a Itàlia, Austràlia, Bulgària, Hong Kong, Grècia i 
Catalunya (durant el 2016, 8 participants). 

Memory beyond rethoric: Des de l’oficina 
internacional de l’SCI i diferents grups de voluntàries 
d’arreu, s’han orgnaitzat cinc setmanes d’estudi 
amb actes d’incidència per compartir a nivell 
internacional la memòria històrica de cada regió i 
revindicar-ne així la importància en la construcció 
de pau. El febrer del 2016 va tenir lloc l’event final 
del projecte a Catalunya. 

Think, Learn and Transform: The role of international 
voluntary service in promoting peaceful transition 
& solidarity in Europe. Organitzat per SCI Germany, 
17-24 de gener, hi han participat 2 activistes 
d’Akelarre Violeta.  

Raising Peace: contact2participation. Formació 
organitzada per augmentar el discurs de construcció 

de pau a la xarxa CCIVS, va tenir lloc de l’1 al 7 
de juny a França, hi han participat 2 persones de 
l’entitat. 

Get ACTive - Forum Theatre for Gender Equality.  
Impulsat per SCI Germany, el seminari va tenir lloc 
del 7-17 d’agost 2016 a Hongria. Hi va participar un 
grup de 5 voluntàries. 

Go visual! – Creative education about migration. 
Organitzat per OWA Poland, 3 participants del 
grup local de refugiades.  

Peace and Human Rights Projects from the youth 
Perspective. Seminari impulsat pel CCIVS que va 
tenir lloc del 15 al 22 de setembre a Hongria. Hi va 
participar 1 voluntària. 

Cutural heritage and Diversity. Projecte impulsat 
pel CCIVS que tindrà lloc durant el 2017, però al 
del 13-18 d’octubre es va fer una primera formació 
a Paris. Hi participa 1 persona. 

Picture Perfect? Genderseminar II - Trade Fair. 
Segona part de la formació en gènere per diferents 
entitats de l’SCI International que volen treballar-
hi. Organitzada per SCI Germany, va tenir lloc a 
Berlín del 14 al 19 de novembre, hi van participar 2 
activistes del grup Akelarre Violeta. 



 

5.3. Activitats de formació i sensibilització 

Al llarg d’aquest any s’han organitzat diferents for-
macions i activitats de sensibilització obertes a tota 
la base social i també persones de fora de l’entitat. 
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 acon-
seguit amb molt d’èxit. Aquestes activitats són les 
que agrupem sota el nom de “Vespres a la Vaque-
ria” i han estat explicades en la feina realitzada per 
cada grup local. 

A banda, també s’han organitzat altres activitats de 
formació i sensibilització que han buscat apropar 
i descobrir problemàtiques globals, processos de 
transformació social i construcció d’alternatives. En 
les activitats es persegueix la construcció col·lectiva 
del coneixement i combinar tant coneixements 
acadèmics, com els provinents del carrer, del teixit 
associatiu i l’activisme.
 
Curs de Conflictologia
Es tracta del curs anual de referència on s’ha pro-
posat una visió crítica sobre les situacions de con-
flicte que es donen en l’escenari internacional, per 
tal de reflexionar sobre la necessitat de visibilitza-
ció de la societat civil com a subjecte de transfor-
mació de conflictes. S’han realitzat dues edicions, 
una a Girona i una a Barcelona. 

Refugiades: Origen i causes de l’exili sirià i d’altres 
refugiades oblidades
Durant el mes de maig i juny s’ha realitzat per pri-
mera vegada el curs de conflictologia a Girona 
amb la col·laboració de la Coordinadora d’ONGs 
Solidàries. L’objectiu de la formació ha estat ana-
litzar 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 ver-
sió dels mitjans de comunicació. 
A més, s’ha posat el focus també 
en aquelles refugiades no tan vi-
sibles, sigui pel seu origen o per 
les causes del seu exili forçat. S’ha 
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 persones pro-
vinents de l’entitat i també d’altres 
entitats i col·lectius.

Migracions, fronteres i violències
Durant el mes de novembre hem rea-
litzar el curs de conflictologia a Barce-
lona. En aquesta edició, s’ha analitzat 
qui i què hi ha darrere de les fronteres, 
quins interessos privats hi operen i com 

i amb el permís de qui ho fan. Vam posar el focus, 
a més d’en la frontera UE-Turquia, en la Frontera 
Sud (Ceuta i Melilla) i en la de Mèxic-EUA. Per fer-
ho vam analitzar primer el context de la zona des 
d’una perspectiva més política i legal i ho vam ate-
rrar amb experiències d’activisme i solidaritat en 
el terreny. Com a ponents hi han participat mem-
bres de l’Escola Cultura de Pau, Iridia, Novact, Stop 
mare Mortum, EKO, Tanquem els CIEs, Taula per 
Mèxic, Ruido Photo, etc. L’últim dia es va organitza-
runa taula rodona conjuntament amb la Directa per 
analitzar el tractament informatiu del fet migratori.  
Per tercer any el curs ha esgotat les seves 45 places 
i malauradament, moltes persones han quedat en 
llista d’espera. 

Tèxtil, dones i consum
Sota aquest nom ha arribat el III Cicle d’alternatives. 
Aquest any, hem organitzat la formació conjun-
tament amb Setem, Campanya Roba Neta i Pam 
a Pam. A través d’aquest, s’han donat a conèixer 
les injustícies ocultes rere la indústria tèxtil glo-
balitzada. La deslocalització, la subcontractació i 
la pressió per aconseguir preus més baixos i ter-
minis d’entrega més curts es troben a la base de 
l’explotació que afecta milions de dones als països 
productors de roba. 



Presentació dels Silencis Mediàtics 2016
El 15 de novembre es va presentar l’anuari de Mè-
dia.cat impulsat pel grup de periodistes Ramon 
Barnils. Es tracta d’un projecte de periodisme 
d’investigació que cada any aporta llum a temes 
silenciats pels grans mitjans de comunicació. Pre-
senta un recull de reportatges en profunditat sobre 
temàtiques que durant l’any anterior no han estat 
portada de cap diari ni han obert cap informatiu. 
L’objectiu de l’Anuari és aconseguir situar aquests 
temes en l’agenda dels mitjans i donar-los veu per 
tal que arribin al coneixement de la societat. En 
l’acte hi han participat l’Elisenda Rovira, periodis-
ta i coordinadora de l’Anuari i Jordi Pasqual, autor 
d’un dels reportatges de l’anuari, ‘Retrat crític d’El 
Corte Inglés’.

Festa de la sopa
El 12 de novembre vàrem celebrar la 3a edició 
de la Festa de la Sopa d’aquí i d’allà, aquest any 
amb el títol “Sopes amb nom de dona”. Aquesta 
festa consisteix en cuinar sopes al carrer i després 
repartir-les per compartir un sopar popular. S’escull 
aquest plat perquè la sopa és un plat simple i de-
liciós que es troba en totes les cultures del món 
però, alhora, hi ha infinites receptes i variants per 
cuinar una mateixa sopa. Així doncs, per tercer 
any consecutiu, l’SCI ens afegim a la tradició de 
diferents barris de Barcelona i de diferents ciutats 
europees d’organitzar concursos de sopes, aquest 
cop amb 11 sopes boníssimes, de recepta pròpia 
o tradicionals de Bolívia, Catalunya, Perú, Marroc 
i Síria.

L’acte s’emmarca dins el Festival Raval(s), un con-
junt d’activitats organitzades juntament amb altres 
entitats del barri per treballar la interculturalitat 
(dansa, exposicions, tallers…). Aquest any s’ha es-
collit com a eix temàtic la visibilització i reducció 
de desigualtats de gènere. Per això, durant la festa 
de la sopa, vàrem decorar l’estand amb missatges 

feministes relacionats amb les tasques de cures 
com és la cuina. A més, volíem fer visible que la 
cuina, dins l’imaginari col·lectiu, s’atribueix a les 
dones quan es tracta de l’àmbit privat, però que en 
l’esfera pública són els homes que acostumen a te-
nir un rol protagonista (cuiners de restaurants, xefs 
famosos...). Es va crear una gran olla on recollir les 
idees de les assistents en relació amb la temàtica 
i també es va dedicar cada sopa a una dona, amb 
la creació de diferents pòsters explicant les seves 
històries.

[Entre]terres 
Durant el 2016 s’ha desenvolupat la guia educati-
va sobre migracions a la Mediterrània [entre]terres 
per a infants i joves. La guia està disponible a www.
entreterres.org. 

L’objectiu d’aquest material és dotar d’eines a les 
entitats educatives per tal d’abordar la qüestió des 
d’una perspectiva de construcció de pau i de trans-
formació social. La guia proposa activitats diverses 
per entendre la complexitat de la problemàtica, 
abordant-ho des de la defensa dels drets humans, 
des de la lluita contra el racisme i la xenofòbia, des 
d’una perspectiva feminista i amb vocació de canvi 
social.
 
Es tracta d’un treball elaborat conjuntament entre 
Stop Maremortum, EduXarxa i el Servei Civil Inter-
nacional amb el suport del Consell de Joventut de 
Barcelona i el Consell Nacional de Joventut de Ca-
talunya.
 
La guia es va presentar el 19 de novembre a la 
platja de la Barceloneta on durant un matí es va 
realitzar una biblioteca humana amb experiències 
de persones refugiades i es van dur a terme algunes 
activitats de la guia. Hi van participar diferents 
entitats educatives de Barcelona. 



6. altres projectes 
internacionals

6.1. Solidaritat 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 es-
tratègica 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 Medi-
terrània 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 històri-
cament 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 en-
titats de la ribera sud de la Mediterrània és una for-
ma de recuperar aquestes dinàmiques.

Per tal de seguir potenciant aquesta zona, durant 
el 2016 hem desenvolupat accions tant al nostre 
territori, com de solidaritat amb les entitats de la 
ribera sud de la mediterrània, així com de coordi-
nació a nivell internacional:

Palestina i Jordània
Durant el 2016 s’ha dut a terme una visita 
d’acompanyament i seguiment a les entitats de 
Palestina i Jordània. Aquesta visita va tenir lloc al 
mes de març, amb l’objectiu d’acompanyar els 
nostres partners en la preparació de la temporada 
de camps de voluntariat. Així mateix, amb dues de 
les organitzacions es va treballar per tal de presen-
tar un projecte de servei de voluntariat europeu.
 
En total es van visitar 5 entitats (Baladna, Youth 
and Development Association, Popular Struggle 
Coordination Comittees, I-Dare i SCI Jordan), 3 de 
les quals han acabat acollint camps de voluntariat, 
i dues d’elles estan acollint voluntàries catalanes 
dins del programa de voluntariat europeu (EVS). En 
aquest sentit, tant I-Dare com Youth Development 
Association estan acollint, des del mes d’octubre i 
durant sis mesos, dues persones voluntàries. 

6. altres projectes 
internacionals

A la vegada, també s’ha desenvolupat sobre te-
rreny un projecte de cooperació en agrupació amb 
NOVACT (Institut per la No-Violència Activa), que 
té per objectiu enfortir el treball que fan les per-
sones defensores dels drets humans tant a Gaza 
(col·laborant amb el Palestinian Center for Human 
Rights) com a Cisjordània (col·laborant amb els Po-
pular Struggle Coordination Comittees).
 
Kurdistan
A finals de 2015 l’SCI va començar a treballar amb 
l’entitat kurda Youth For Change, ubicada a Diyar-
bakir (Amed). Durant el 2016 l’activitat ha continuat, 
enfortint els llaços amb aquesta entitat. Primer de 
tot, al mes de maig, el seu coordinador va participar 
del seminari de Workcamp’s Coordinator Training, 
posteriorment, a finals de novembre, 5 activistes 
d’SCI Catalunya van participar en un Youth Exchan-
ge a Diyarbakir sobre el concepte de l’humor en les 
diferents cultures.
 
Líban
Al mes de desembre, Italian Peace Association i 
Children and Youth Centre Shatila, en coordinació 
amb SCI Itàlia, van organitzar el camp de voluntariat 
a Shatila, un dels camps de refugiats palestins més 
grans del Líban. Cada any, durant la tercera setma-
na de setembre, palestins i libanesos, així com acti-
vistes internacionals, fan una pausa per reflexionar 
i recordar les víctimes d’un dels crims més terribles 
i cínics del segle XX: la massacre de Sabra i Shatila, 
que va tenir lloc al del 16 al 19 de setembre a Beirut. 
El camp de voluntariat va tenir lloc durant aquestes 
dates, desenvolupant tasques de documentació i 
de treball amb joves. En ell hi van participar dues 
voluntàries d’SCI Catalunya.

A banda, del 31 de maig al 6 de juny s’ha acollit  la 
formació “Workcamp Coordinators’ training: Buil-
ding from an intercultural point of view”, una tro-
bada de voluntaris/es d’organitzacions de la ribera 
sud de la mediterrània per tal de formar i compartir 
eines sobre com impulsar i gestionar projectes de 
voluntariat. 



6.2. Building Inclusive Paths   

Aquest projecte coordinat des d’SCI Itàlia 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 prete-
nia reunir joves de dos països europeus (Catalunya 
i Itàlia) i de tres països del Sud Global (Índia, Sri 
Lanka i Nigèria) per compartir i analitzar conflictes 
interns del passat o actuals. 

Les participants han estat involucrades en un esque-
ma geogràficament mòbil d’aprenentatge a través 
d’oportunitats d’educació no formal amb l’objectiu 
d’adquirir habilitats en el camp de la transformació 
de conflictes, la mediació i la no-violència. Els resul-
tats del projecte seran recollits en un llibre electrò-
nic disponible en diferents idiomes (anglès, italià i 
castellà) que s’utilitzarà en les futures campanyes, 
seminaris i cursos de capacitació.

El projecte s’ha dut a terme en diferents fases:

1) Formació introductòria sobre la transformació 
noviolenta de conflictes i la mediació (Índia, 
desembre del 2015)
2) Formació en eines i mètodes de resolució de 
conflictes, sobretot a través d’exemples de movi-
ments italians i referents internacionals en mètodes 
d’actuació no-violenta  (Roma, 7-15 de maig)

3) Observació de professionals als països partici-
pants durant 2 mesos (maig-juliol) dos activistes de 
Nigèria i Sri Lanka van fer una estada a SCI Cata-
lunya i Itàlia. Després (juliol-setembre) tres activis-
tes de SCI Catalunya i 3 d’Itàlia van anar als països 
socis. En aquestes estades, aprofitant els coneixe-
ments adquirits durant les formacions, es va dur a 
terme una observació dels conflictes que tenen lloc 
als països d’acollida. L’observació es va realitzar a 

través d’entrevistes a entitats per conèixer els 
seus  mètodes de gestió dels conflictes i les 
eines de què disposen.

4) A la tornada, els i les participants han tin-
gut la possibilitat de compartir la informació 
i les competències adquirides a través de 
l’organització i gestió de tallers formatius. 

5) El març del 2017 es podran veure els resul-
tats de les recerques de camp i el material 
desenvolupat durant el projecte en un llibre 
electrònic. 

Podeu llegir les experiències i impressions 
dels i les participants en la web del projecte:
http://www.overconflicts.net/



6.3. Memoric beyond rethoric

Aquest projecte, coordinat des del secretariat 
internacional d’SCI, va néixer amb l’objectiu de 
recuperar la memòria històrica com a eina de 
transformació i construcció de pau. Proposa una 
reflexió profunda sobre la I Guerra Mundial i sobre 
el paper del voluntariat en la promoció de la pau, 
l’antimilitarisme i la noviolència durant el s. XX a 
Europa.

El projecte ha constat de diversos seminaris, forma-
cions i camps de voluntariat que han tingut lloc des 
de 2014 a diferents països. 

A Barcelona vam acollir el seminari final del projec-
te i vam organitzar activitats públiques sota el nom 
“Voluntariat per la pau, memòria i present”:

- Exposició “L’SCI entre guerres i pau, des de 
1920”, un treball que recull la història i el paper de 
l’organització durant els conflictes que van asso-
lar el món des de la primera guerra mundial. Es va 
realitzar un acte de presentació al Memorial Demo-
cràtic amb una taula rodona amb expertes sobre 
memòria històrica i refugiades, així com membres 
de l’SCI Catalunya i SCI Internacional.

- Visita a la maternitat d’Elna i al MUME (Museu Me-
morial de l’Exili): visita guiada a càrrec d’Assumpta 
Montellà, autora del llibre “La Maternitat d’Elna”. 



6.4. Glovola

Aquest any hem participant al projecte internacio-
nal GloVolA (Global Volunteer Action), que tenia 
com a principal objectiu millorar la comunicació i 
el treball en xarxa amb entitats partners de l’SCI als 
països de l’Àsia tot promovent l’educació no formal 
i augmentant el reconeixement i la visibilitat del vo-
luntariat internacional com a eina de transformació 
social. Com a socis del projecte, l’SCI Catalunya va 
participar en el seminari sobre Comunicació i Social 
Media a Hong Kong i va acollir el Seminari Final, del 
dia 17 al 22 de juny del 2016 al Masnou.
 
El Seminari GloVolA a Catalunya va reunir 20 partici-
pants locals i internacionals d’Àsia i Europa que van 
intercanviar opinions, avaluar el projecte i compartir 
coneixements i experiències. Els i les participants 
van construir aprenentatge en comú i deconstruir 
estereotips i prejudicis a través de reunions, debats, 
tallers i altres activitats. En aquest espai també va 
celebrar-se la reunió dels membres de la junta in-
ternacional del SCI.  
 
El seminari va acabar amb l’acte “Making a Diffe-
rence by Volunteering: Impact and challenges of 
international volunteering” en què la xarxa interna-
cional CCIVS (Coordinador Commitee of Interna-
cional Volunteer Service) va presentar el seu infor-
me “Canvi de Perspectives”, sobre l’impacte amb 
el reconeixement de servei voluntari internacional.  
L’acte va acabar amb una taula rodona de la qual 
formaren part Oriol Josa i Matina Deligianni (CCI-
VS) i els voluntaris internacionals Abayomi Oyeba-
de Oyekan (VWAN Nigèria) i Hemamali Perera (SCI 
Sri Lanka), David Llistar (director de Justícia Glo-
bal i la cooperació internacional a l’Ajuntament de 
Barcelona), Marta Rosique (àrea de cooperació del 
Consell de la Joventut de Catalunya), Clara Giberga 
(Servei Civil Internacional) i Pere Vidal (coordinador 
de l’associació Adela, Can Pipirimosca). 



7. treball en xarxa

7.1. Participació i representació local

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.

Al barri del Raval
Des de finals del 2015 i fins a l’estiu de 2016, l’SCI 
Catalunya ha impulsat amb el suport d’altres enti-
tats del barri un Pla de Participació Juvenil al Raval. 
La idea del pla sorgeix dels resultats d’una enques-
ta del grup local Petjada Jove resposta per 100 jo-
ves. Es va veure la necessitat de generar més espais 
de diàleg entre totes les organitzacions i crear nous 
canals de comunicació entre els joves. 

És per això que a finals del 2015 es va donar el tret 
de sortida al projecte amb dues trobades amb tèc-
niques i educadores d’altres entitats que treballen 
amb joves majors de 16 anys per reflexionar sobre 
com s’entén la participació i com es pot promoure 
al barri. 

La següent fase del Pla va consistir en l’elaboració 
d’una nova diagnosi sobre la participació dels joves 
al Raval, que va ser resposta per gairebé 300 joves 
d’entre 15 i 25 anys i amb alguna relació amb el ba-
rri. D’aquesta nova diagnosi es va veure la manca 
d’activitats organitzades per joves i per a joves a 
més dels estereotips que rep el barri com a direcció 
cap on actuar. 

Es va animar a tot el jovent que responia l’enquesta 

a assistir a una assemblea oberta al març. A par-
tir d’aquesta trobada, el Pla de Participació es va 
transformar en la Ravalució gràcies a la motivació i 
empenta d’un grup de joves que decideix tirar en-
davant una campanya contra els estereotips racis-
tes i classistes al barri del Raval, a més de dinamit-
zar la nit jove de la Festa Major del Raval. 

Aquest ha estat un projecte viu, canviant i que 
s’ha anat modelant segons les capacitats i motiva-
cions del grup promotor de joves. Us deixem amb 
l’informe final on podreu veure l’evolució i fotogra-
fies de tot el que s’ha anat fent: http://blogs.sci-cat.
org/documents/informe-final.pdf

7.2. Associacionisme 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 Bar-
celona, especialment a les comissions de gènere 
i internacional del CJB. També hem participat de 
l’Aixada antiracista i la comissió d’interculturalitat. 

7.3. Pau i justícia global

Hem participat de diferents grups de treball i comis-
sions de LaFede.cat, com la d’educació, incidència 
política, comunicació i l’àmbit de pau. També som 
membres de la Coordinadora d’ONGs de les co-
marques gironines i el maresme, amb qui aquest 
any hem realitzat diverses activitats conjuntament, 
com ara el curs de Conflictologia de Girona.

7.4. Altres plataformes i campanyes

CPCI
Com a entitat tenim com a zona prioritària la ribera 
sud de la Mediterrània i dins d’aquesta des de fa 
anys treballem amb Palestina. Per això, participem 
activament de la Coalició Prou Complicitat amb Is-



rael. En aquest sentit, les activitats més destacades 
de la coalició durant el 2016 han estat:

Celebració de la Nakba: A mitjans del mes de maig 
vam poder comptar amb la presència del President 
del Palestinian Center for Human Rights, entitat 
ubicada a Gaza que es dedica a investigar i denun-
ciar les vulneracions que la població palestina pa-
teix tant a Cisjordània com a la franja de Gaza. Així 
mateix, durant les mateixes dates també va poder 
venir a Barcelona la Riya Hassan, coordinadora eu-
ropea del Boycott National Comittee (BNC). Apro-
fitant la seva visita, es van dur a terme diverses reu-
nions amb grups polítics, i també al Parlament de 
Catalunya. A la vegada, es va organitzar la xerrada 
‘Nakba Palestina, 1948 – 2016. Resistències contra 
l’oblit’ la qual va tenir lloc al Pati Llimona, amb gran 
èxit d’assistència.

Suport a la sortida de la Flotilla de Dones Rumb a 
Gaza: A mitjans de setembre la Flotilla de Dones 
Rumb a Gaza va sortir del port de Barcelona. Du-
rant els tres dies previs a la sortida es van dur a ter-
me diverses activitats lúdiques i de sensibilització al 
voltant de l’ocupació a Palestina. Entre elles, desta-
car el concert amb grups com Itaca Band, Aspencat 
i el Diluvi, o la sortida dels vaixells que va comptar 
amb la presència de l’alcaldessa de Barcelona, Ada 
Colau.

Stop Mare Mortum 
L’SCI Catalunya, com a entitat 
compromesa amb els drets de 
les persones migrades i refu-
giades, forma part d’aquesta 
plataforma ciutadana que té 
per objectiu fomentar un canvi en les polítiques eu-
ropees d’estrangeria i migratòries. Durant aquest 
2016 hem realitzat diverses activitats conjuntament 
i participat de les convocatòries i campanyes que 
han llançat.

Xarxa d’Economia Social i Solidària
Des del 2015 que formem 
part de la XES, com a en-
titat compromesa amb el 
consum responsable i amb 
la voluntat d’aplicar una 

coherència ètica dins del funcionament intern de 
l’associació. Hem participat per segon any conse-
cutiu a la Fira d’Economia Solidària de Catalunya 
i organitzat conjuntament un camp de voluntariat 
amb la XES.

La Directa
A més, des de fa ja uns mesos que venem La Di-
recta al nostre local! Som un punt de distribució 
d’aquest diari, amb qui també hem col·laborat en-
guany en diverses ocasions.

7.5. Participació en la xarxa internacional 

L’SCI Catalunya som una de les més de 45 bran-
ques que té l’SCI Internacional a tot el món. Per 
tal de coordinar aquest treball descentralitzat his-
tòricament es van establir uns mecanismes de tre-
ball i decisió que han permès seguir unes línies i un 
sentir comuns. Això s’ha traduït en grups de treball 
i espais de decisió i formació acollits per les dife-
rents branques.

Aquest 2016 activistes, voluntàries i tècniques de 
l’SCI Catalunya hem participat activament de dife-
rents grups de treball de la xarxa internacional: 

Grup MIDI: És 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 amb qui es treballa 
a la zona. Des de l’SCI Catalunya estem dedicant 
moltes energies a aquest grup i s’hi han dedicat 
una persona de l’equip tècnic i una persona de la 
junta de forma molt intensa; i la resta de l’entitat 
també en moments més puntuals. Aquest 2016 han 
fet seguiment l’Ariadna Gàlvez com a tècnica i la 
Ingrid Danckaerts com a junta.

Grup Building Bridges: És el grup de treball 
sobre refugiades. Enguany, es van dur a terme 
dues trobades internacionals. La primera va 
tenir lloc a Roma, al mes de març, i va servir per 
coordinar el treball de les diferents branques i 
elaborar, conjuntament, un Tool-Kit d’activitats de 
sensibilització per treballar la vulneració de drets 
que pateixen les persones refugiades. La segona 
trobada va tenir lloc a Novi Sad (Sèrbia) i va estar 
enfocada a treballar les diverses respostes que 
l’SCI podia oferir davant la crisi humanitària que es 
patia a la zona de Grècia i els Balcans. Tres activistes 
del grup local de “Refugiades” van participar a la 
trobada que es va fer a Sèrbia del 14 al 17 d’abril. 

Grup No More War: És el grup de l’SCI que treballa el 
pacifisme i l’antimilitarisme. Creat al 2010, enguany 
ha dut a terme conjuntament amb les branques de 
l’SCI diversos camps de voluntariat amb un discurs 
i unes parts d’estudi intenses sobre pau. A més, ha 
desenvolupat un projecte de formació de llarga 
durada perquè joves de diversos països de l’oest 
i l’est d’Europa poguéssin formar-se en educació 
per la pau i multiplicar-ho als seus territoris. Des de 
l’SCI Catalunya, tenim la Clara Giberga, membre 
de la junta, al team.

Grup Gender Blenders: És un grup de nova creació 
que pretén generar discurs sobre feminisme i 
LGBTQI+ dins l’SCI Internacional així com fomentar 
unes dinàmiques de funcionament internes justes 
en relació al gènere i la sexualitat. La idea de crear-



lo va néixer al novembre del 2015 en un seminari a 
Alemanya i durant el 2016 s’ha anat gestant el grup 
i el seu steering team que compta amb una persona 
de la junta de l’SCI Catalunya. La Bàrbara Casas, 
com a membre de la junta, ha anat seguint l’activitat 
del grup i vinculant-ho amb l’activitat local.

Pool of trainers: És el grup internacional de 
formadores de l’SCI on es comparteixen eines 
i recursos formatius i on es dissenyen materials 
educatius. Com a SCI Cat n’hem format part.

Grup Abya Yala: És el grup de treball de l’SCI 
que promou i fa el seguiment dels projectes de 
voluntariat internacional a l’Amèrica Llatina. Com a 
SCI Catalunya hi hem donat suport.

A banda, dins de la xarxa internacional de l’SCI parti-
cipem de diferents espais de coordinació, formació o 
participació, que són acollits cada any per una branca 
diferent. Hem assistit al POT (Placement Officer Trai-
ning) a Bulgària amb la Sara Gil; a l’EPM (Exchange 
Platform Meeting) a Suècia amb l’Ariadna Gàlvez, la 
Júlia Granell, la Júlia Mullerat i la Marta Palau; a l’ICM 
(International Comittee Meeting) a Alemanya amb el 
Sepi Ballarín i la Clara Giberga, al NMW Anual Mee-
ting amb la Clara Giberga, al Building Bridges Mee-
ting aa Hongria amb el Sepi Ballarín, al YUWG Mee-
ting a Bulgària amb la Júlia Mullerat i a l’Assemblea 
General del CCIVS amb la Ingrid Danckaerts.

A més, l’SCI Catalunya, a través de l’SCI International, 
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 del món. Durant 2 anys, 
l’Ingrid Danckaerts, de l’SCI Catalunya, ha format part 
de la junta d’aquest organisme, i aquest novembre va 
esdevenir-ne la presidenta.
 

YFJ/ Fòrum Europeu de la Joventut
www.youthforum.org
Organització internacional europea establerta l’any 
1996 per consells de joventut nacionals i organitza-
cions 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 vega-
des l’any.

7.6. Adhesions en campanyes i manifestos

El 2016 ha estat un any on les vulneracions de drets 
de les persones refugiades han protagonitzat bona 
part de les campanyes i manifestos de la societat ca-
talana. Des de l’SCI ens hi hem volgut implicar de for-
ma activa donant suport a les campanyes i manifestos 
que s’han promogut des de les entitats i la societat 
civil. Aquí podeu trobar una mostra de les campanyes 
que hem seguit:

Manifest en solidaritat amb el poble sirià. Manifest de 
Tadamon Catalunya. Març 2016

Prou Racisme. Refugees Welcome. Manifest i 
manifestació 19 de març. Promoguda per SOS 
Racisme.

Manifest contra l’acord Turquia-UE. Abril 2016

Obrim fronteres, volem acollir! Manifest i manifestació 
19 de juny. 

Crida a la mobilització ciutadana en suport a la flotilla 
de Dones Rumb a Gaza. Manifest i concentració 1 
d’octubre. Promoguda per la coalició Prou Complicitat 
amb Israel

Manifest de la campanya “Casa nostra és casa 
vostra”. Desembre 2016.



8. Comunicació

8.1. Comunicació online 

Les eines online representen un element molt 
important en la comunicació de l’SCI. La web, el 
facebook i el twitter són les vies d’informació i 
difusió amb més influència. Actualment disposem 
d’una web, una pàgina de Facebook i un grup de 
facebook de voluntàries, un compte de twitter en 
marxa i un compte de flickr. Aquest 2016, com cada 
any, s’ha incrementat la visibilitat de l’SCI mitjançant 
aquestes eines.
 
Durant aquest any hem publicat un total de 109 
entrades al web. Hem tingut una mitjana de 5852 
visites úniques mensuals. 
 
Dins la web, a banda de les entrades de no-
tícies i l’agenda, seguim alimentant els blogs 
d’experiències. Actualment disposem de 38 ex-
periències de camps de voluntariat (hem rebut 7 
relats nous) , 6 d’LTV, 12 d’EVS, 5 blogs personals 
de voluntàries i 2 blogs de grups locals (Ravalució i 
Akelarre Violeta).



8. Comunicació

8.2. Altres eines comunicatives (xerrades, fires, 
exposicions)

Tot i que el món online s’endú molt del protago-
nisme en el marc comunicatiu, les accions comuni-
catives fora d’aquest entorn també són molt útils i 
necessàries. 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 46 xerrades i 2 taules infor-
matives. Les hem fet en punts d’informació juvenil, 
oficines joves, universitats, instituts i espais o cen-
tres juvenils. Territorialment, 33 han tingut lloc a la 
província de Barcelona, 4 a la de Tarragona, 3 a 
Girona i Mallorca, 2 a Lleida i 1 a València. 
 
Hem participat de la FESC, a la fira de voluntariat 
de “Torna Canviada” a La Fede, “Estades soli-
dàries” de la UAB i “Barcelona al món” de l’Espai 
Jove La Fontana.
 
Nous materials informatius i gràfics
Postals noves, tríptic informatiu i díptic de “Com 
acollir un camp”.

Hem produït nous materials gràfics que ens ajuden 
en la difusió dels projectes de voluntariat i de tota 
l’activitat de l’SCI Catalunya. Per una banda, hem 
dissenyat postals noves: de camps, de projectes 
de llarga durada (LTV) i de projectes del servei de 
voluntariat europeu (EVS).

A més, hem elaborat un material informatiu que 



resumeix tota l’activitat de l’SCI Catalunya en un 
tríptic de petit format, i un díptic A4 per donar infor-
mació a entitats, col·lectius i organitzacions sobre 
com poden acollir un camp de voluntariat i què han 
de tenir en compte. 
 
Acte #YesWeCamp2016!

El 10 de març vam organitzar per segona vegada 
consecutiva un acte d’inauguració de temporada 
de camps de voluntariat de l’SCI. Vam reunir anti-
gues voluntàries i persones noves interessades en 
camps a l’espai de RAI (Recursos d’Animació Inter-
cultural), al barri del Gòtic de Barcelona. Vam fer 
una dinàmica entre la biblioteca humana i l’”speed 
dating”, on les voluntàries explicaven les seves ex-
periències a les persones noves en un temps de-
terminat. En acabar canviaven de taula i escoltaven 
una altra experiència diferent. A més, també vam 
tenir una parada tècnica on explicàvem el procedi-
ment d’inscripció i les qüestions més tècniques.
 
Vam reunir unes 30 persones entre voluntàries, per-
sonal tècnic i persones interessades. Va funcionar 
molt bé l’acte i aquest any el repetirem.
 
A més durant aquella setmana vam llençar el has-
htag #yeswecamp al twitter i vam fer soroll per xar-
xes i per mailing a entitats i punts juvenils.
 

Concurs de fotos de camps i exposició itinerant
L’anual concurs de fotos de camps s’ha tornat a 
celebrar enguany. 13 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 Cristina 
Teixidó en la categoria d’Interculturalitat.

El 2016 hem aprofitat tota la creativitat de les volun-
tàries per poder difondre els camps de voluntariat a 
través de les seves fotografies. Per això hem reno-
vat l’exposició de fotografies de camps i l’hem anat 
enviant a diversos espais del territori. L’exposició 
està formada per 21 imatges amb text explicatiu 
de les voluntàries que l’han fet. Aquestes 21 imat-
ges estan dividides en 4 grans àrees: Justícia Cli-
màtica, Voluntariat, Interculturalitat, i Transformació 
Social. L’exposició ha viatjat per les biblioteques 
de les següents poblacions durant 2016: Terrassa, 
Lliçà d’Amunt, Cornellà del Llobregat, Calella, Ri-
poll, Barcelona, Sant Cugat del Vallès, Tordera, Na-
varcles, Collbató, Sant Antoni de Vilamajor, Santa 
Coloma de Gramenet, Sant Joan de Vilatorrada, 
Caldes de Montbui i Canet de Mar.



8.3. Campanyes pròpies i creació de discurs

#EVS20
Pel 20è aniversari del Servei de Voluntariat Euro-
peu vam encapçalar una campanya per twitter i 
facebook per fer difusió de l’EVS. Aquí veureu al-
guns exemples que vam compartir.

#EntreTerres
Pel llançament de la guia educativa de migracions 
a la Mediterrània (Entre Terres), vam fer una cam-
panya per xarxes convidant a totes les entitats que 
hi donaven suport a participar-hi online. 

#DesitjoSCI
A finals del 2016 des d’SCI Catalunya vam engegar 
una petita campanya per xarxes socials per plas-
mar els nostres desitjos de cara al 2017 sota el has-
htag #DesitjoSCI.



8.4. Aparicions a mitjans de comunicació

12 de gener de 2016, El diari de 
l’educació
Torna canviada: el voluntariat interna-
cional com a motor d’aprenentatge 
Reportatge d’El diari de l’educació 

sobre la III Fira de voluntariat Internacional a la 
Fede.cat. Ens entrevisten com a entitat que hi par-
ticipa.

4 de març, Revista Valors
“Voluntariat per la pau, memòria i present”: Un 
recorregut per la història de l’SCI. 
Reportatge del diari digital de la revista valors so-
bre l’exposició històrica de l’SCI al Memorial De-
mocràtic. 

3 de juny de 2016, Radio Tordera
Obre l’exposició “Camps de voluntariat: Roda el 
món i agita el teu entorn”.
Notícia a Radio Tordera sobre l’acolida de 
l’exposició de fotografies de camps a la Biblioteca 
de Tordera. 

23 de juny, Canal Terrassa 
Nou voluntaris internacionals participaran als ac-
tes de cultura popular. 
Notícia sobre el camp de voluntariat internacional 
que hem organitzat a Terrassa conjuntament amb 
Castellers, Bastoners i Nans de Terrassa.

Juliol, 3 de vuit 
L’experiència de participar en un camp de treball 
a 6.500km de casa. 
Notícia al 3 de vuit, diari de Vilafranca del Penedès 
sobre l’experièncie d’Assun Savall a Zanzíbar. 

13 de juliol, Radio Seu
El municipi de les Valls 
d’Aguilar acull un camp de tre-
ball internacional. 
Notícia a Ràdio Seu sobre el 

camp de voluntariat desenvolupat aquest estiu a 
Les Valls d’Aguilar.

12 d’agost, Cadena 
Ser 
Voluntaris i interns 
participen en un cam-
pus d’estiu a Quatre 
Camins. 

Notícia a la ràdio i el portal de la cadena ser sobre 
el campo de voluntariat organitzat al centre peni-
tenciari per a joves de la Roca del Vallès

15 d’agost, Telenotícies Comarques 
TV3
Notícia sobre el camp de volunta-
riat a Capmany amb la Fundació 

Catalana per la Paràlisi Cerebral (minut 7:40)

23 d’agost, Nova Conca
Santa Coloma de Queralt acull un camp de volun-
tariat internacional. 
Notícia al portal local de Nova Conca sobre el 
camp de voluntariat realitzat a Santa Coloma de 
Queralt

11 de novembre, Estris.cat
Presenten una nova guia educativa sobre migra-
cions al Mediterrani. Notícia sobre la presentació 
de la guia educativa “Entre Terres”. 

17 de novembre, Xarxanet 
Arriba “Entre terres”, guia educativa sobre migra-
cions a la Mediterrània. Notícia sobre la presenta-
ció de la guia educativa “Entre Terres”.





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,

de les finançadores,
 etc.

La tasca de l’SCI no hagués estat possible sense el suport 
i la cura de totes aquelles persones que en un moment o 
altre ens han acompanyat durant tot aquest any.

A totes, moltes gràcies!


