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La memòria que teniu entre 
mans busca recollir el testimoni 
del que ha sigut el 2018 per l’SCI 
Catalunya.

Un any de mirar-nos cap endins, 
escoltar-nos, qüestionar-nos i 
repensar-nos. Amb el procés de 
diagnosi de l’estat de la base 
social, vam posar la lupa sobre 
una preocupació que feia un 
temps que arrossegàvem: quins 
són els interessos, motivacions 
i necessitats de les nostres 
activistes? com podem recollir 
la veu de totes elles? Amb el 
procés de definició del nou Marc 
Estratègic, vam crear un espai 
per mirar cap al futur plegades i 
traçar direccions que ens orientin 
estratègicament.

A nivell de voluntariat internacional, segueix la tendència a la baixa de l’enviament de voluntàries; compartit 
amb altres entitats del sector a nivell local i amb altres branques de l’SCI Internacional. Mentre seguim 
repensant com millorar la situació des de l’SCI Catalunya i en col·laboració amb les entitats catalanes que fan 
voluntariat internacional i amb el nostre moviment internacional; enguany també hem volgut reflexionar sobre 
factors que poden estar influint en això i ens hem posicionat críticament envers les empreses que fomenten el 
“volunturisme”.

A nivell d’activisme local, com a novetat respecte altres anys destaquem la residència d’activistes de la 
mediterrània i la campanya #YoungDefenders que hem dut a terme amb el grup de Midi-cat. Durant l’estiu hem 
acollit dues activistes palestines i una activista sahrauí i, entre d’altres, hem fet una campanya per reivindicar el 
rol de les persones joves en la defensa dels Drets Humans.

A nivell d’educació per la pau, enguany hem volgut donar continuïtat al projecte de la guia educativa 
“Entreterres” i hem creat una borsa de formadores especialitzada amb la intenció de realitzar activitats 
educatives de sensibilització sobre la situació que viuen les persones migrades i demandants d’asil.

A nivell de discurs, hem tractat de mantenir la convicció de que som capaces d’articular discurs polític, fet que 
fa uns anys ens costava de ser-ne conscients i no ho duiem a terme. En aquest sentit, hem realitzat campanyes 
i hem elaborat posicionaments públics que hem compartit amb les xarxes de les que formem part i per les 
que, estem contentes de dir que, en algunes ocasions ens han felicitat. Celebrem que una veu jove, feminista i 
pacifista sigui escoltada i reconeguda encara que en un cercle relativament petit.

I, finalment, a nivell de gestió, hem seguit parant atenció a la nostra organització interna, repensant l’estructura 
per fer-la sostenible a mig-llarg termini, auditant els nostres comptes per assegurar la nostra transparència cara 
enfora i mantenint la cura de que hi hagi una coherència entre els nostres valors i el nostre model de consum.

Així doncs, tanquem un 2018 intens, mogut i ple i mirem il·lusionades cap a un 2019 que ens aproparà, poc a 
poc, cap a la celebració del centenari de l’SCI Internacional al 2020.

La Junta del Servei Civil Internacional

Benvinguda



Benvinguda

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 
educació per la pau entesa 
com un procés participatiu 
basat en l’educació i el pen-
sament crític per impulsar 
una societat responsable 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. Presentació



Durant el procés de redacció del pla estratègic es 
van realitzar alguns canvis en els valors que van ser 
aprovats durant l’Assemblea General Extraordinària 
(Juny 2018).

Justícia ambiental: Entesa com un món en què la 
lluita contra el canvi climàtic ha aconseguit fer caure 
el model de producció i consum del capitalisme 
cap a allò crític, ecològic, ètic i just.

Apoderament: Entès com  el procés pel qual 
s’augmenta la fortalesa i la confiança en les pròpies 
capacitats dels individus i les comunitats per 
impulsar la transformació social de les estructures 
que condicionen el seu entorn.

Pensament crític: Entès com l’anàlisi de la vida 
quotidiana mitjançant el raonament independent, 
la humilitat intel·lectual, la consciència dels propis 
prejudicis i condicionants socials i la disposició a 
debatre col·lectivament. 

Noviolència: Entesa com a principi i com a 
mètode per al canvi social. Incorpora l’educació, la 
persuasió a través dels mitjans de comunicació, la 
desobediència civil i l’acció directa noviolenta.

Feminismes: Entesa com a eina per aconseguir una 
societat equitativa en l’àmbit econòmic, social i 
cultural, sense discriminació per sexe ni gènere, ni 
per preferència sexual o afectiva.

Solidaritat: Entesa com el suport mutu entre 
persones, col·lectius, institucions, comunitats i 
pobles, des de la horitzontalitat, la reciprocitat i la 
consciència de privilegis i opressions.

Diversitat: Entesa com la riquesa que es genera 
fruit de la interacció de la multiplicitat d’identitats, 
maneres de fer i ser. Garantint que la relació es doni 
des de l’horitzontalitat i l’equitat. 

Voluntariat: Entès com la participació col·lectiva i 
compromesa amb voluntat de transformació social i 
personal. Sense afany de lucre personal ni col·lectiu 
i vertebradora de processos comunitaris, basat en 
l’autogestió i la democràcia.

Decolonialitat: Entesa com el procés d’emancipació 
de la lògica hegemònica occidental/nord, cap a un 
pensament crític que deconstrueixi i descolonitzi tots 

Valors



els sabers i fers que han sigut construïts socialment 
des del capitalisme, la colonització, la globalització 
i el patriarcat per desaprendre, reinterpretar i 
qüestionar tot allò social i culturalment imposat i 
interioritzat a través de pedagogies, experiències 
i sabers provinents dels propis actors - i no des 
de la interpretació que el poder fa dels mateixos 
- que ens apropin al coneixement de les realitats 
existents.

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. Qui som i què fem a la Junta?

La Junta som un grup d’activistes voluntàries 
escollides per l’Assemblea General de l’SCI que, 
amb una visió global de l’entitat, recollim la veu de la 
base social, fem seguiment de l’estratègia definida 
a l’Assemblea i als diferents espais de participació 
de l’associació i traslladem la veu de l’SCI fora de 
l’entitat, a nivell local i internacional.
La Junta de l’SCI Catalunya actualment està formada 

per 10 persones:

Aina Barceló Cuerda, Tresorera i membre de la 
Comissió Econòmica;
Bàrbara Casas Barrachina, Vocal i referent de 
Voluntariat internacional i Formació i activitats; 
Ingrid Danckaerts, Vocal i referent de Mediterrània; 
Pilar Díaz Clemente, Vocal; 
Marianna Espinós, Vocal; 
Teresa Finez Moral, Secretària i referent de l’espai 
de Ca l’Elna; 
Clara Giberga Fernández de Villarán, Presidenta 
i referent de Base social, Representació externa i 
xarxes, Cures de l’equip i Recursos Humans; 
Carla Longares Alcoverro, Vocal i referent 
d’Inclusió;
Mar Millet Catalan, Vocal; 
Marta Palau Albà, Vocal i referent d’Internacional i 
Comunicació. 

Com ens organitzem?

La Junta partim d’una perspectiva de cures i 
d’apreci, en què les diverses peces són benvingudes 
i necessàries. Així, tractem de partir de què pot i 
vol fer cadascuna i, amb això, fer un puzzle amb el 
que l’entitat i la junta necessiten.

L’espai de presa de decisió són les reunions de 
junta quinzenals en què ens reunim i tractem un 
tema estratègic de forma profunda i diversos temes 
de forma més breu. 

A més, hem establert un sistema de referents 
temàtiques segons les línies que treballa l’entitat i 
que ens repartim segons els interessos, motivacions 
i capacitats de cadascuna. Les referents de cada 
temàtica poden fer una feina prèvia i coordinada 
amb les altres referents i l’equip per preparar la 
presa de decisió conjunta. Actualment els temes 
que tenim identificats són els següents:

•	 Voluntariat internacional 
•	 Inclusió
•	 Base social
•	 Formació i activitats
•	 Mediterrània
•	 Internacional
•	 Comunicació 
•	 Representació externa i xarxes
•	 Cures de l’equip i Recursos Humans
•	 Comissió Econòmica
•	 Ca l’Elna

Paral·lelament, la junta es comunica telemàticament 
entre diària i setmanalment, segons la disponibilitat 
de temps de cadascuna, per fer seguiment dels 
temes que gestionem conjuntament.

Forces persones de la junta formen part també de 
grups locals, de manera que si bé formant part de 
la junta adquirim una visió global de l’associació, 
no perdem la visió de base ni la connexió amb 
activistes de diversos grups.



Nou model de coordinació ET

L’estructura tècnica de l’SCI s’avalua periòdicament 
per garantir un funcionament eficient i que sigui ca-
paç d’assolir els objectius aprovats per la base so-
cial a través del Pla Estratègic, alhora que es procura 
que  l’estructura respongui als principis i valors de 
l’entitat.

En aquest sentit, tant la junta directiva com l’equip 
tècnic van considerar que, d’acord amb l’experiència 
de les treballadores i el compromís de l’equip amb 
el projecte de transformació social de l’entitat, es 
donaven les circumstàncies idònies per endegar una 
transició cap a un model organitzatiu horitzontal, 
que fomenti la corresponsabilitat i l’apoderament 
de les treballadores així com també faciliti la interre-
lació de les persones totes les persones de la junta 
directiva amb l’equip tècnic.

Des del gener de 2018 l’equip tècnic s’estructura a 
través dels següents grups de treball: 

- Gestió econòmica i Administració
- Comunicació
- Voluntariat internacional
- Educació per la Pau

Els grups es reuneixen periòdicament amb les refe-
rents de la comissió de la junta directiva per decidir 
els assumptes específics de l’àrea.

1.5. Equip tècnic 

Camps de voluntariat internacional
Anna Ametlla Gutiérrez

Llarga durada i inclusió
Júlia Mullerat Padró
 
Voluntariat internacional, participació local i camps 
al territori
Alba Guasch Casadevall 

Cultura de pau, mediterrània 
Júlia Granell Barberà (fins a desembre de 2018)

Comunicació i difusió
Marta Pérez Fargas

Gestió i coordinació
Josep M. Ballarín Cuadra
 
Administració
Laia Jubany de Solà
 
Persones en pràctiques
Clara Barniol i Pla (de l’abril al juliol del 2018)
Leire Regadas Callejo (des del novembre de 2018)
 
Voluntàries internacionals (EVS)
Ramsis Hijazi (fins al setembre)
Nupelda Yüce (fins al setembre)
Sarah Moinet (a partir de l’octubre)
Noah Christopoulou (a partir de l’octubre)



1.6 Balanç Econòmic 

*Tancament de l’exercici 2018 amb data de gener 2019. Comptes pendents d’auditoria. 



1.7 Cap a una major coherència ètica

La construcció d’una societat justa, ètica, que ajudi 
a desenvolupar tot el potencial de les persones, res-
pectuosa 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; des de la 
base social de l’SCI es considera prioritari impulsar 
projectes i activitats que promoguin la transformació 
dels mitjans de producció i les seves relacions, així 
com també les dinàmiques de consum. 

Fruit d’aquest procés intern, i seguint la Guia pràc-
tica de consum conscient i economia solidària per a 
associacions que vam publicar el 2017, l nostra en-
titat ha adoptat un conjunt de criteris amb els pro-
veïdors, apostant per aquells que treballessin en 
coherència amb el Servei Civil Internacional, sota la 
convicció que la transformació social també es cons-
trueix des de les accions del dia a dia, així com enfor-
tint i creant xarxa amb la resta de projectes amb qui 
compartim visió i valors.

Aquest any ens hem passat al codi obert, instal·lant 
pràcticament en tots els ordinadors el sistema ope-
ratiu Linux. És una aposta que apriori semblava senzi-
lla, però que degut a que molts materials i formularis 
o el certificat digital estan només adaptats a llicèn-
cies privades, encara no hem pogut transformar tots 
els ordinadors. Esperem que moltes més persones, 
entitats i institucions segueixin aquest camí poder 
arribar a una societat adaptada al 100% al progra-
mari lliure.

Seguint aquesta línia hem apostat per proveïdors 
significatius de l’economia social i solidària, mem-
bres 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 proveï-
dors 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 iniciati-
ves 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 la costum de fer dieta vegetaria-
na com la opció més inclusiva i respectuosa amb el 
medi ambient, a la vegada que utilitzem vaixella reu-
tilitzable 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, els intercanvis amb la resta de branques inter-
nacionals SCI apostem per l’ús d’una moneda elec-
trònica 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 porta Som Energia i una bona ges-
tió 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.

1.8 Ca l’Elna

Ca l’Elna és el pis de l’SCI en cessió d’ús per part 
del Consell de la Joventut de Barcelona (CJB), on 
hi havia l’antic hotel d’entitats (C/Princesa). L’SCI va 
reformar l’espai per transformar-lo en un nou punt 
de trobada internacional on poder acollir activistes 
d’arreu a la ciutat de Barcelona.



Ca l’Elna es va posar en marxa el setembre 2017, 
i durant el 2018, a banda d’acollir-hi 2 voluntàries 
de llarga durada de l’SCI, s’hi han acollit grups 
internacionals d’entitats properes i també activistes 
que participaven a projectes propis de l’SCI, com 
ara camps de treball i trobades internacionals.

1.9 La Vaqueria i el local de treball

Fa temps que busquem maneres de fer totes les 
activitats el màxim d’horitzontals, diverses i aptes 
per a tots els públics, i uns deures que teniem 
pendents era l’accessibilitat. Durant l’estiu i fins a 
l’octubre d’aquest 2018 hem estat fent obres a la 
oficina, especialment a la Vaqueria, la nostra sala 
d’actes. 

S’han obert totes les entrades donant més amplitud, 
eliminat les irregularitats del terra i ara tenim una 
rampa que permet que qualsevol persona pugui 
accedir a la planta baixa, pensant sobretot, en 
l’autonomia de les persones amb cadira de rodes i 
mobilitat reduïda.

Paral·lelament a les activitats pròpies del SCI també 
hem cedit i llogat La Vaqueria a múltiples entitats 
tant per fer-hi reunions com per a acollir activitats. 
Associació de Veïns del Raval Nord, Escoltes 
Catalans, RavaLila’t, Setem, Sindicat exMenas, 
Sindicat Populars de Venedors Ambulant, etc. I 
volem continuar sent un espai d’acollida per les 
entitats i moviments populars i socials del Barcelona 
i del Raval.



1.10  Marc estratègic 2019-2021

Enguany ens hem dedicat a pensar en el futur de 
forma col·lectiva: teniem per endavant la necessitat 
de definir el nou pla estratègic. Per això, vam obrir 
un procés participatiu amb la base social i ens vam 
començar a repensar. 

D’una banda, vam recollir documentació rellevant 
(Missió, visió i valors; Pla estratègic anterior; Pla 
estratègic de l’SCI Internacional) i vam recopilar 
informació de plans estratègics d’altres entitats per 
a tenir inspiració. 

D’altra banda, al febrer vam generar dos espais de 
trobada amb la base social per pensar conjuntament 
en la direcció que havíem de prendre al futur i hi 
van assistir unes 20 persones entre sòcies, activistes, 
membres de junta i equip. 

En aquestes dues trobades vam recollir moltes idees 
i vam crear una comissió de treball per a processar-
les i començar a donar forma al Marc Estratègic. 

A l’AGO 2018, al març vam presentar un esborrany 
de l’estructura del Marc i vam ampliar la comissió 
de treball, que va treballar en l’elaboració del 
document definitiu que vam presentar i aprovar a 
l’AGE del Juny. 

Després de l’AGE, l’equip tècnic i la junta hem 
treballat per aterrar el Marc estratègic en un pla de 
treball anual per al 2019. 

L’estructura del Marc Estratègic planteja 5 eixos 
estratègics:

-Voluntariat internacional transformador
-Activisme local empoderat
-Educació per la pau mobilitzadora
-Veu escoltada i referent
-Estructura coherent i sostenible

Van acompanyats de 4 mirades transversals: 

-Feminista
-Ecologista
-Inclusiva
-Decolonial

També de 2 eixos transversals:

-Territori
-Treball en xarxa

Tots ells busquem que tenyeixin el conjunt de la 
nostra feina.



2. L'SCI en xifres



3. Voluntariat internacional

3.1. Voluntariat de curta durada: 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.



3. Voluntariat internacional

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 
2018, però, no hem enviat a cap grup. Els grups que teníem en un inici eren grups amb joves 
menors d’edat. Això va comportar moltes dificultats en trobar branques que estiguessin disposades 
a acollir menors d’edat i en el moment que vam veure que no era viable trobar emplaçament els 
grups que teníem en llista d’espera ja havien organitzat els seus campaments i projectes per l’estiu. 



Voluntariat inclusiu

La inclusió social és un valor transversal de l’SCI que volem fer palès en tots els projectes i activitats. Per aquest 
motiu, hem volgut facilitar la participació de persones amb menys oportunitats als camps de voluntariat i 
altres projectes, tant a Catalunya com a l’exterior. El 2018 s’han emplaçat un total de 25 joves (13 dones i 12 
homes) amb diferents perfils d’exclusió (social o econòmica) que han valorat l’experiència molt positivament. 
D’aquests participants 13 han fet camps de treball: 1 ha fet un camp a Eslovènia, 1 a Alemanya, 1 a Estònia 
i la resta a Catalunya. Els 12 participants restants han participat als intercanvis que presentem a continuació. 

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 d’una idea de solidaritat traçada des del 
treball en xarxa a nivell local i internacional. Els 
camps de voluntariat s’organitzen des del teixit as-
sociatiu de base, des de l’activisme i la participa-
ció voluntària. És amb aquesta estructura que els 
camps aconsegueixen un efecte multiplicador ja 
que amb recursos molt limitats centenars de per-
sones a tot el món col·laboren i viuen en una expe-
riència 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 activitats lúdiques i cultu-
rals que es fan durant el camp, tant dins del mateix 
grup de voluntàries internacionals com les de co-
neixença de la població i comunitat local que acull 
cada projecte. Per això, a més de les tasques que 
es desenvolupen, es programen activitats de co-

neixença del territori, de participació en els teixits 
associatius de cada població, en festes majors i co-
neixent la cultura popular de cada vila. A banda, 
també hi ha una part d’estudi i reflexió al voltant 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 16 camps 
arreu del territori, amb diferents 
projectes promotors:

Regidoria de cultura de 
l’Ajuntament de Muro, Muro (Fe-
brer): 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 que s’ha 
realitzat les voluntàries van fer 
tasques de recuperació d’un jaci-
ment arqueològic.

Associació pel Patrimoni Històric 
i Natural, Hostalric (Juny/Juliol): 
Durant el camp es van realitzar 
tasques d’acondicionament i re-
cuperació del patrimoni històric 
al Castell-Fortalesa d’Hostalric, 

alhora que les voluntàries van 
participar també en actes de la 
festa major, que coincidia amb les 
dates del camp.

Amics del castell de Requesens, 
Cantallops (Juliol): Les volun-
tàries que han participat al camp 
han conviscut i treballat durant 
dues setmanes al Castell de Re-
quesens, un castell amb una his-
tòria que es remunta al segle XI,  
realitzant tasques de conservació 
i documentació amb l’objectiu de 
mantenir el patrimoni cultural de 
la zona.

Centre Ocupacional Sínia, Barce-
lona (Juliol): El Centre Ocupacio-
nal de la Sínia ofereix serveis per 
a persones amb diversitat funcio-
nal. Durant el camp de treball, les 
voluntàries van acompanyar a les 
usuàries durant les activitats, sor-
tides i tallers programats durant 
les dues primeres setmanes de 
juliol.

Associació per la Recuperació de 
la Tinença (ART), Ballestar (Juliol): 
L’ART va organitzar la reconstruc-
ció d’una de les cases excavades 
del jaciment iber de la Morranda, 
seguint tècniques d’arqueologia 

experimental amb l’objectiu 
d’apropar el món iber als visitants 
d’una manera més entenedora.

Associació Nowa Reggae, Vila-
nova i la Geltrú (Juliol):El grup 
de voluntàries va donar suport a 
l’associació en l’organització del 
festival de música jamaicana i 
d’activitats culturals i esportives 
que es celebra durant el mes de 
juliol. 

Agrupació naturalista i ecologis-
ta de la Garrotxa (ANEGx), Olot 
(Juliol): L’ANEGx va organitzar 
un camp amb 3 eixos princi-
pals de treball: el naturalisme, 
l’ecologisme i l’educació am-
biental on les voluntàries es van 
dedicar a bioconstrucció, repara-
ció de barquetes que serveixen 

ELS CAMPS 
DE VOLUNTARIAT 
SÓN AUTOGESTIONATS 
DES D’ORGANITZACIONS 
DE BASE, DES DE 
L’ACTIVISME I LA 
PARTICIPACIÓ
VOLUNTÀRIA. 



per fer seguiment de peixos, in-
tervencions de jardineria al Jardí 
d’Educació Ambiental o als horts 
comunitaris. També van participar 
en un taller d’autoreparació de 
bicis a la planta baixa del Mas les 
Mates y van col·laborar en les ac-
tivitats d’educació ambiental. 

ADeLA: Associació de desenvo-
lupament local i Alternatiu, Valls 
(Juliol/ Agost): Can Pipi és un 
projecte que funciona com una 
granja autosuficient on es treballa 
en relació al compartir, a la inter-
culturalitat, la convivència i el res-
pecte pel medi ambient. Aquest 
any les voluntàries van donar su-
port a la fira “Increible Sosteni-
ble” de Valls  en la construcció 
d’infraestructures, l’organització 
de tallers, la preparació de l’espai 
de l’hort, l’elaboració de cartells, 
la difusió o actes previs i altres 
tasques relacionades amb la rea-
lització de la fia. 

Fundació Quer Alt, Santa Colo-
ma de Queralt (Agost): Les volun-
tàries d’aquest camp van treballar 
en la recuperació d’una zona del 
poble d’interès històric i cultural. 
Les tasques que van  realitzar van  
consistir en la neteja i desbrossat 
de la zona del riu Gaià a la zona 
del camí de la resclosa.

Centre Penitenciari de Joves, Gra-
nollers (Agost): Les voluntàries 
del camp van organitzar activitats 
lúdico-esportives i diversos tallers 
artístics i creatius juntament amb 
els interns del centre. 

Associació Garraf Coopera i Pla-
taforma Defensem l’Ortoll, Vi-

lanova i Geltrú (Agost): El camp 
ha servit per col·laborar en posar 
en valor l’entorn natural de la lo-
calitat i continuar els treballs de 
recuperació i custòdia de la zona 
de l’Ortoll.

Resilience Earth, Sant Feliu de 
Pallerols (Agost): Aquesta any va 
ser la segona edició del camp, 
durant el qual les voluntàries van 
realitzar tasques de impermeabi-
lització de basses i l’empedrat 
dels canals dels Horts del Soler, 
uns antics horts comunitaris que 
s’estan recuperant mitjançant un 
disseny de permacultura i des de 
la participació ciutadana.

La iMAGInada Associació Cultu-
ral, Tarragona (Agost): Les volun-
tàries del camp van donar suport 
a la Imaginada, un festival cultu-
ral autogestionat amb l’objectiu 
de promoure alternatives al mo-
del econòmic actual, la creació 
d’espais d’intercanvi cultural i so-
cial, l’empoderament i la partici-
pació activa de la població.

Balmes Blancs, Llagunes (Octu-
bre): Les voluntàries van ajudar 
a mantenir i recuperar els camins 
de la Vall de Siarb amb l’ objectiu 
de conèixer la importància de la 
conservació d’aquest patrimoni, 
d’aprendre quin son els usos i 
costums i entendre el sentit origi-
nal dels camins rurals i, en conse-
qüència, la vida rural. 

Xarxa d’Economia Solidària, Bar-
celona (Octubre): És el tercer any 

que s’ha organitzat aquest camp 
on les voluntàries han donat su-
port a l’organització de la Fira 
d’Economia Solidària de Catalun-
ya (FESC) i han conegut diferents 
projectes que formen part de la 
xarxa. 

Regidoria de Patrimoni de Son 
Servera, Son Servera (Octubre/
Novembre): Els voluntaris i vo-
luntàries van participar en una 
intervenció arqueològica amb 
l’objectiu d’utilitzar l’arqueologia 
i la història local per preservar i 
promoure el patrimoni històric i 
cultural.

Trobada de promotores

Aquest any, per primera vegada 
després d’uns quants anys, s’ha 
realitzat una trobada de promo-
tores de camps on han participat 
membres de l’Associació pel Pa-
trimoni Històric d’Hostalric, de 
Can Pipirimosca, de la Imaginada 
i d’ANEGX. 

L’objectiu d’aquesta trobada, 
que es va realitzar el 21 d’abril a 
Can Masdeu, és que les persones 
que formen part dels diferents 
projectes que impulsen camps es 
coneguin i que es generi un espai 
on puguin aparèixer sinergies en-
tre els projectes. 

D’altra banda, també vol ser un 
espai de reflexió on, concreta-
ment, vam parlar sobre l’impacte 
dels camps que realitzem al nos-
tre territori i vam debatre sobre 
com fer que els camps siguin més 
inclusius i més transformadors.



3.2. Voluntariat de Llarga durada

El voluntariat de llarga durada consisteix en la pos-
sibilitat de recolzar un projecte local i, al mateix 
temps, estar en contacte amb persones d’altres cul-
tures. És una experiència que permet conèixer a fons 
projectes locals i el seu context i participar-hi com 
un membre més de la comunitat. A l’SCI emplacem 
voluntàries a projectes EVS (Servei de voluntariat eu-
ropeu) i projectes LTV (projectes de llarga durada de 
la xarxa de l’SCI). 

Acollida 
Durant l’any 2018 hem acollit 4 voluntàries europees 
(EVS) dins el programa Erasmus Plus de la Comissió 
Europea. Hem tingut a l’oficina a la Nupelda Yüce 
(Kurdistan) i el Ramsis Hijazi (Palestina) fins al setem-
bre i els han agafat el relleu la Noah Christopoulou 
(Grècia) i la Sarah Moinet (França). 

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 i acompanyament 
de persones adultes amb diversitat funcional. A Can 
Pipirimosca hi ha hagut 4 EVS el 2018: l’Ilya Stroga-
nov (Rússia) i el Márton Csatlós (Hongria) de febrer 
a agost, el Tolga Güngör (Turquia) des de l’agost i la 
Marcella Zandonai (Itàlia) des del novembre.

Als Avets hi ha hagut 3 EVS i 2 LTV el 2018: l’Anna Ja-
cobs (Alemanya) fins el juny, la Kristina Zueva (Rússia) 
des del maig, la Maddie Kennedy (Gran Bretanya) 
des de l’agost; i en el programa LTV, la Victoria San-
chez (França) fins l’agost i l’Anastasiya Shpakovska 
(Ucraïna) d’abril a agost. 

A més, hem coordinat també projectes EVS de llarga 
durada a Palestina i Jordània. Fins al maig 2018, hi va 
haver la Marta Valls i la Marina Paüls a l’entitat I-Dare 
for Sustainable Development d’Amman (Jordània), 
participant en un projecte de 6 mesos de durada. El 
novembre 2018 va començar un nou projecte EVS de 
6 mesos a Baladna - Association for Arab Youth que 
s’ha aturat per raons burocràtiques. Al gener de 2019 
hi ha 2 voluntàries més que han començat el seu vo-
luntariat de 6 mesos a Jordània, la Marianna Espinós 
i la Carla Sala.

Emplacament
Aquest any hem enviat 17 Long Term Volunteers (12 
dones i 5 homes) a 9 països diferents: 4 a Tailàndia 
(Whitee Thai i Kok Riang), 1 a Sri Lanka (Blue Rose 
Special School), 4 a Tanzània (Child safer place i Vo-
luntary promotion), 3 a EUA (Leander House) 1 a 
Uganda (Martyr’s Hospital), 1 a Gran Bretanya (Inde-
pendent Living Alternatives), 1 a Islàndia (Photoma-
raton coordinator), 1 a Taiwan (Old house new hope 
Xilou) i 1 a Togo (Support health centre staff).

Durant el 2018, hem enviat 15 EVS (12 dones i 3 ho-
mes) a 10 països: 3 a Itàlia, 3 a Països Baixos, 2 a Croà-
cia, 1 a Àustria, 1 a França, 1 a Bulgària, 1 a Lituània, 1 
a Irlanda, 1 a Suècia, i 1 a Palestina. 

De totes aquestes persones, la gran majoria són de 
la província de Barcelona (23) i de Barcelona ciutat 
(5), però també n’hi ha de la resta de Catalunya, 1 de 
Girona, 1 de Lleida, 2 del País Valencià, i 1 de les Illes 
Balears. 

LTV
EVS



Des de l’SCI pensem que la transformació social ha 
de començar pel propi context i que des d’aquí és 
el lloc des d’on es pot teixir la solidaritat i el suport 
amb els projectes d’arreu del món. Per això creiem 
que és imprescindible treballar també a nivell local, 
des de l’activisme i el voluntariat i el teixit associatiu 
del territori.

Aquest any, com és habitual, molts dels projectes 
han estat impulsats i acompanyats des dels grups lo-
cals i amb les energies i el temps de les voluntàries 
que en formen o n’han format part. Aquest és un 
dels molts motius pels quals diem que la base social 
de l’SCI és indispensable, ja que sense elles no es 
podrien materialitzar moltes de les idees que donen 
sentit a l’entitat. 

4.1 Espais de participació i trobada 

Al llarg de l’any hi ha diversos espais de trobada i de 
participació que funcionen alhora com a espais de 
presa de decisió, de debat, de cures o de cohesió. 
Aquestes són les ocasions en que ens hem trobat 
totes durant el 2018.

Assemblea General Ordinària
L’AGO d’aquest any es va fer el dia 3 de març a la 
Lleialtat Santsenca. Com a cada edició es va fer valo-
ració de l’any anterior, es van fer propostes pel 2018, 
i es van aprovar la nova junta i el pressupost anual. 

En aquesta ocasió, a més, durant el matí es va pre-
sentar també la nova proposta de Pla Estratègic per 
als dos anys següents i a la tarda es va fer un taller 
per debatre juntes què entenem que és la base so-
cial de l’entitat, donant així el tret de sortida del pro-
cés de diagnosi de la base social que es va realitzar 
al llarg de la primera meitat de l’any.

Assemblea General Extraordinària i sopar d’estiu
Els sopars d’estiu i d’hivern són els espais de trobada 
ludicofestius de l’entitat, tot i que sempre s’aprofiten 
per tenir un espai de debat o formació. En aquesta 
ocasió el sopar d’estiu va ser el dia 21 de juny i es va 
aprofitar l’espai previ per fer una assemblea general 
extraordinària durant la qual es va aprovar el Pla Es-
tratègic 2018 - 2020 i es va fer retorn del procés de 
diagnosi de base social. 

Després de l’assemblea vam disfrutar del sopar pre-
parat pel Sindicat de Manters i vam gaudir d’una es-
tona de música abans d’acabar la jornada.

4. Activisme local

Trobada de voluntàries
Després de l’estiu, a la tornada de la majoria de 
voluntàries dels camps, vam realitzar 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 i l’equip tècnic.
 
Aquesta trobada té l’objectiu de crear un espai de 
trobada de tota l’entitat, alhora que serveix també 
d’avaluació i intercanvi de les experiències interna-
cionals viscudes. L’altre objectiu és possibilitar que 
les voluntàries internacionals coneguin l’activisme 
local i que es creïn noves sinergies.

En aquesta ocasió, el format de la trobada va ser di-
ferent al de les últimes edicions, ja que va ser única-
ment d’un dia, el 29 de setembre, i a Can Masdeu
El motiu del canvi de format va ser intentar que tant 
a nivell de localització com de durada fos més fàcil 
per a les voluntàries ser-hi.



Sopar d’hivern
El sopar d’hivern d’aquest any va ser el 17 de des-
embre a la Vaqueria i en aquesta ocasió, prèviament 
al sopar vam trobar-nos persones amb diferents tra-
jectòries a l’entitat per parlar sobre quin ha de ser el 
paper de les entitats del teixit associatiu i de l’SCI 
concretament davant l’avanç del feixisme i els dis-
cursos d’odi. Per aquest debat vam comptar amb el 
suport d’una activista d’Unió Contra el Feixisme i el 
Racisme, que ens va presentar la situació actual i ens 
va fer un conjunt de preguntes per poder-hi pensar 
juntes.

Aquest any prèviament al sopar d’estiu es va realitzar 
una trobada de grups locals, en que els grups van 
explicar què fan i es van plantejar possibles activi-
tats conjuntes. El sopar d’hivern ha coincidit amb la 
celebració del 35è aniversari, que es va fer al Centre 
Cultural Tradicionàrius.

4.2 Diagnosi Base Social

Aquest any ens hem volgut replantejar qui forma 
la base social de l’SCI, quins nivells de participació 
diferents existeixen en el si de l’entitat i com podem 
millorar els mecanismes perquè aquesta participació 
s’incrementi, per adaptar la formació a les necessitats 
de la base social i per crear eines i/o espais que 
facilitin la cohesió entre totes les persones que d’una 
manera o una altra es relacionen amb i dins de l’SCI.

El procés de diagnosi s’ha desenvolupat en diferents 
fases. En un primer moment, durant l’AGO es va 
realitzar un taller per determinar conjuntament a 
qui ens referim quan parlem de la base social, les 
conclusions del qual van ser que l’entenem com 
totes aquelles persones vinculades a l’entitat amb 
més o menys intensitat. 

A partir d’aquí els objectius de la diagnosi es van 
centrar en com garantir que totes aquestes persones 
puguin participar a l’SCI de la manera que vulguin i 
puguin.

El segon pas de la diagnosi va ser enviar un 
qüestionari amb preguntes a totes les sòcies i 
voluntàries de l’entitat, amb preguntes en relació 
al perfil, la trajectòria a l’entitat, la opinió sobre la 
formació, la informació i la presa de decisions i el 
que consideraven que calia millorar dins de l’entitat.
De les respostes a aquests qüestionaris se’n va 
extreure algunes informacions importants, tot i que 
pel nombre de persones que van respondre no es 
pot considerar que els resultats obtinguts siguin 
representatius de tota l’entitat. 

El recull d’aquesta informació es va presentar al 
sopar d’estiu i està previst que durant aquest curs 
es pugui seguir el procés per acabar l’any amb 



diferents mecanismes que millorin com la base social 
s’informa, decideix, participa i es relaciona a l’SCI.

4.3 Grups d’activisme local

Ravalució
Ravalució és un grup local format majoritàriament 
per joves que fem vida al barri creat amb la idea de 
trencar amb els estereotips cap als joves, als migrants 
i al barri. Ens definim com una assemblea de joves 
que tenim ganes de transformar el barri a través de 
la participació. 

Durant el 2018 hem seguit treballant per activar la 
consciència crítica i l’autogestió juvenil al barri. Com 
ho hem fet? 

El dia de Sant Jordi vam muntar una acció a la Ram-
bla del Raval, ens vam posar unes màscares per de-
nunciar la discriminació cap a la diversitat sexoafecti-
va. Vam fer un vídeo per tal de donar-nos a conèixer 
i visibilitzar aquesta lluita, amb el suport de l’entitat 
Joves per la Igualtat i la Solidaritat.

Vam muntar trobades per tal de crear una comissió 
autogestionada per a preparar la Nit Jove de la Festa 
Major del Raval, amb el suport de Kn60lab. Vam pre-
parar la festa que va ser un èxit conjuntament amb 
joves que es van sumar a l’organització. A banda, 
hem participat en altres espais de representació com 
l’AGO del CJB i la de l’SCI, entre d’altres.

Akelarre Violeta
És el conjunt d’activistes que treballen en temes de 
feminismes i LGBTI a l’entitat. 

El març de 2018 vam realitzar una trobada oberta 
per reactivar i sumar forces al grup d’Akelarre vio-
leta, que havia patit algunes baixes. En aquesta tro-
bada vam poder compartir les diferents inquietuds 
i motivacions entorn als feminismes, i algunes idees 
d’accions per al futur.

Després de diverses reunions el grup va organitzar 
un cinefòrum sobre el feminisme a Grècia amb la 
pel·lícula “Ruins” que va comptar amb un debat pos-
terior amb la seva realitzadora. 

A més, durant les reunions posteriors el grup va po-
sar els seus esforços en pensar i idear les primeres 
propostes d’un taller sobre feminismes i intercultu-
rals per fer durant el 2019.

Justícia climàtica 
Justícia Climàtica és un dels grups amb més trajec-
tòria i a l’SCI.  El grup pretén reflexionar sobre temes 
diversos relacionats amb la sostenibilitat i el medi 
ambient i pensar com dur-los a la pràctica a nivell lo-
cal i a petita escala. 



Durant aquest any un grup d’unes 7 voluntàries han 
organitzat diversos activitats, accions i han partici-
pat a diversos events i festivals en Barcelona.
Durant el 2018, el grup ha participat durant el mes 
de febrer a la Lali Jove, la festa Major Associativa de 
Barcelona i ha organitzat novament el cicle ‘Prima-
vera Verda’. En aquesta ocasió, el cicle ha comptat 
amb dos tallers, un de compreses de tela i un de 
cosmètica natural, un cinefòrum i una classe de dan-
sa del ventre.

Durant la segona meitat de l’any el grup va contri-
buir també en l’organització de la Marxa pel Clima 
que es va fer el dia 10 de novembre a Barcelona  i va 
participar a l’edició anual de la festa de les Sopes.

Midicat 
Midicat és el grup de joves activistes que treballa 
per enfortir els vincles de l’SCI amb els partners de 
la Mediterrània, així com fer una tasca de sensibilit-
zació i suport i solidaritat en relació a les lluites dels 
pobles del sud de la Mediterrània.

Després de l’empenta de la visita a Palestina de final 
del 2017, el grup Midicat ha continuat molt actiu du-
rant aquest 2018. Entre altres coses, ha destacat la 
participació activa dins de la Coalició Prou Compli-
citat amb Israel en representació de l’SCI, així com 
les següents activitats organitzades des del grup a 
La Vaqueria:

•	 Club de lectura: Rellegint la Mediterrània 

- Introducció al feminisme islàmic  amb Fàtima 
Aatar, antropòloga
- Els harems d’orient i occident
- Transformació social i lluita feminista al Kurdistan 
( + Presentació de l’exposició “12m2: Els refugiats 
yazidites al Kurdistan turc”)

•	 Acollida de la Residència d’activistes i su-
port a la campanya YoungDefenders (ex-
plicada en l’apartat d’Educació per la pau) 

•	 Projecció de la pel·lícula “Los muros de Agua” 
de Fotomovimiento dins del IV Cicle de Cinema 
a la Fresca, Cinema de lluites

Borsa de formadores 
La Borsa de Formadores és el grup que dóna res-
posta a la necessitat formativa i d’educació per la 
pau de l’entitat. Es un grup que s’obre una vegada 
a l’any i les noves activistes del grup reben una for-
mació en temàtiques diverses com: educació per la 
pau, facilitació i dinamització de grups, metodolo-
gies participatives… Aquesta formació és imparti-
da en gran part per membres de la borsa amb més 
experiència.

Aquest any, a més, s’ha fet una formació de decolo-
nialisme oberta també a altres grups que ha permès 
revisar la formació de les voluntàries amb una mira-
da crítica en aquest aspecte.

Finalment, el grup ha dissenyat i dinamitzat també 
les formacions de les voluntàries de camps i els pro-
jectes de llarga durada i ha facilitat també la troba-

da d’activistes del setembre.

Borsa de formadores Entreterres
La Borsa de Formadores és un grup nou creat aquest 
any, que té per objectiu donar resposta a la deman-
da de tallers d’Entreterres que ens arriba a l’SCI. 
El grup es va crear el mes de novembre i va rebre 
formació en diferents aspectes relacionats amb el 
contingut i la metodologia. La formació es va realit-
zar amb la col·laboració de col·lectius especialitzats 
en el tema, com ara la Escuelita Antiracista o CCAR, 
que van participar d’algunes de les sessions.



5. Educació per la pau 
i la transformació social

5.1 Formació per a voluntàries internacionals 

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 4 formacions per a vo-
luntàries (3 a Catalunya i 1 al País Valencià) on hem 
format un total de 147 persones, i 1 formació per a 
coordinadores amb 10 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 asso-
ciativa de participar i formar part d’un grup. 

Les formacions es faciliten des de la borsa de for-
mació 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 què es forma 
la borsa com metodologies participatives, eines de 
facilitació de grups, teatre de l’oprimida, etc. 

En tant que el nostre objectiu és que el màxim de 
persones que fan un voluntariat internacional es 
formin, per a les persones que no poden assistir a 
les formacions de cap de setmana durant l’any 2018 
hem realitzat també 4 formacions exprés a la Vaque-
ria, d’una durada de 3 hores i amb els continguts de 
les formacions grans ajustats a aquest format.

Formació per a voluntàries de camps de treball

Els continguts treballats són el model associatiu i 
l’impacte del voluntariat, la participació dins dels 
grups, les relacions interculturals, la transformació 
positiva de conflictes i les desigualtats globals. 

Cal ressaltar que en cada formació es realitza un ta-
ller sobre una temàtica en concret o de descoberta 
d’alguna iniciativa. Aquest any hem realitzat tallers 
sobre fotografia transformadora amb Fotomovi-
miento i sobre gènere amb l’Associació Luciferases. 

A més, per les persones que han anat a un camp 
al “Sud global” s’ha realitzat una formació addicio-
nal per trencar estereotips i difondre la nostra idea 
de voluntariat internacional basada en les relacions 
horitzontals entre els pobles i decolonialització. Per 
fer-ho es van realitzar col·loquis amb membres de 
SodePau. 



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

Formació per a coordinadores de camps de treball
L’objectiu és donar eines a la persona coordinadora 
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 conflic-
tes i afavorir la participació a través de metodolo-
gies participatives. I finalment, com es poden resol-
dre 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.

Concretament aquest any ens hem centrat també 
en veure com podem fer que les relacions que es 
donen dins el camp siguin més inclusives i trans-
formadores, partint d’un anàlisi dels eixos de des-
igualtats globals per arribar a les eines que com a 
coordinadores es poden fer servir per facilitar-ho.

5.2. Formacions i seminaris internacionals 

Els seminaris internacionals són trobades d’entre 
5 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.

Aquest any hem participat:

Volunteering vs Violence
És un projecte liderat per la branca SCI Hellas (Grècia) 
i en col·laboració amb SCI Itàlia, OWA Poland i SCI 
Catalunya, amb el suport de la Comissió Europea 
(Europe for citizens). 

Consta de tres camps d’estudi sobre l’impacte que 
ha tingut el voluntariat internacional al llarg dels anys 
i té com a objectiu brindar als participants totes les 
eines necessàries per a comprendre la rellevància 
del voluntariat internacional, especialment en 
temps de conflicte o canvi. 

S’han dut a terme tres seminaris en diferents llocs, i 
s’ha centrat en un marc de temps diferent: de 1900 
a 1945 per a Catalunya, 1945-1989 per a Itàlia i 1989, 
avui dia per a Polònia. Finalment es realitzarà un 

acte final amb un seminari sobre el voluntariat i l’ 
activisme per la pau des d’una perspectiva històrica, 
tot analitzant els reptes de futur del S.XXI, el març 
de 2019 a Atenes.
 
El seminari que es va desenvolupar a Catalunya va 
tenir lloc durant el mes de setembre. EL grup de 18 
participants internacionals, es van centrar en l’estudi 
del període comprès entre 1900-1945.  

A més de les sessions de debat i anàlisi internacional, 
les participants van fer visites d’estudi a l’ICIP, i a la 
Maternitat d’Elna, així com també van poder realitzar 
entrevistes i fer treball de camp amb aquelles 
entitats i activistes per la pau, que són històriques i 
referents a Catalunya.

Aquest any hem participat als següents seminaris: 

PATH Final Event: L’objectiu del projecte d’SCI 
Internacional era promoure l’activisme de la pau 
a partir de seminaris que tractaven la memòria 
històrica sobre migracions forçoses. Es van fer 
diversos seminaris del projecte que va acabar amb 
una trobada final a Sofia (Bulgària), del 25 al 30 de 
gener, on va participar una persona de la junta.

STEPS Europe: La idea del projecte és reforçar les 
capacitats de les entitats per tal d’analitzar l’impacte 
del voluntariat a nivell social i comuntitari. Aquesta 
trobada, part d’un projecte més gran de CCIVS, 



va tenir lloc a Kumanovo (Macedònia), del 26 al 31 
de gener i hi van participar dues persones d’SCI 
Catalunya, una de la junta i una de l’Equip Tècnic.

POT 2018: El Placement Officer Training és una 
formació per aprendre a utilitzar l’aplicatiu de camps 
de l’SCI i intercanviar experiències de les diferents 
branques. Es va celebrar a Oporto (Portugal) del 9 
al 12 de febrer i hi van participar una voluntària EVS 
i una tècnica.

Peers to Peace: És un projecte intern sobre la 
formació horitzontal i l’activisme que té com a 
objectiu l’intercanvi de coneixements per enfortir 
les entitats de la xarxa internacional de l’SCI. La 
trobada es va realitzar a Atenes (Grècia) del 10 al 17 
de març i hi va assistir una persona de la junta.

Permaculture as a Path to Peace: Aquest projecte 
de la branca Gaia Kosovo va celebrar un taller 
en educació i permacultura social a Novo Brdo 
(Kosovo), del 10 al 14 d’abril, hi va assistir-hi una 
voluntària.

From Small Steps to Big Changes: Tackling 
discrimination in everyday life: L’objectiu d’aquesta 
activitat era fer les participants més conscients de 
les discriminacions existents a les societats actuals 
per tal de trencar amb elles. Es va organitzar a 
Antwerp (Bèlgica) del 12 al 18 d’abril i va assistir-hi 
una voluntària.

Branching Out Community Forum: Es va organitzar 
un intercanvi d’experiències entre branques i 
partners locals per aprendre sobre migracions, 
refugi i inclusió i com abordar aquests temes des de 
l’SCI. Va ser a Antwerp (Bèlgica) del 6 al 10 de juny 
i hi van anar una persona de l’Equip Tècnic i una de 
la Junta com a facilitadora.

Free to be you and me: Del 24 al 29 de setembre 
a Atenes es va acollir aquesta trobada per crear 
eines conjuntes per generar pau i seguretat per 
a persones de tots els gèneres i sexualitats. Van 
assistir-hi 2 voluntaris.

Training for peace trainers SEEDING Peace: 
En aquest projecte organitzat del 17 al 23 de 
setembre a Yenisakran (Turquia), es pretenia formar 
a formadores en matèria de construcció de pau i 
drets humans. Van assistir-hi 3 persones de la Borsa 
de formadores de l’SCI.

Human Rights from A to Z: De l’1 al 7 de Novembre a 
Bulgària es va realitzar aquest seminari internacional 
sobre drets humans on hi van assistir 2 voluntàries. 

Share, Experience, Get Inspired: En aquesta 
formació es va treballar sobre les eines creatives de 

l’aprenentatge no formal. Es va realitzar del 24 al 28 
d’octubre a Bèlgica i hi van participar una persona 
de la junta i una voluntària.

Evaluation Platform Meeting: Aquesta trobada 
serveix per avaluar els projectes i camps de treball 
que s’han realitzat durant l’any a nivell d’SCI. Es va 
fer a Finlàndia del 14 al 20 d’octubre i van assistir-hi 
2 persones tècniques.

Permaculture as a Path to Peace - Evaluation & 
Follow up meeting: L’última trobada del projecte 
de la branca de Kosovo es va organitzar del 15 al 
17 de novembre.  Va servir per tancar el projecte i 
compartir les idees respecte el tema.

Sustainable Food Production Training: El projecte 
de CCIVS sobre una forma sostenible de produir el 
menjar es va organitzar del 15 al 25 de novembre 
a Kundapur (India). Va assistir-hi la promotora d’un 
camp sobre permacultura per tal de compartir i 
guanyar aprenentatges.

Gender Utopia - Who cares? La idea del projecte 
era treballar en profunditat la diversitat de gènere, 
les identitats i diversitats sexuals i veure com es 
visibilitzen i afecten als contextos de voluntariat 
internacional. Es va organitzar a Kotschach-mauthen 
(Àustria) del 10 al 16 de desembre i va assistir-hi una 
voluntària.



5.3. Activitats de formació i sensibilització 

La Prèvia
Aquest any, i com a complement a les formacions de 
camps, hem realitzat un cicle de xerrades, formacions 
i deba que vam anomenar ‘La Prèvia’, ja que es van 
realitzar abans de l’estiu, prèviament a que la majoria 
de voluntàries realitzés el seu projecte internacional.
En el marc del cicle, es van realitzar tres tallers 
d’anglès per donar resposta a les inquietuds de 
les voluntàries en relació a la llengua, es va fer una 
sessió sobre comunicació no violenta, un debat 
sobre gènere en contextos interculturals i una sessió 
que es va anomenar ‘Ets humil culturalment?’ que 
va posar el punt de partida per plantejar-nos des 
de quina posició i amb quins privilegis partim quan 
participem en un projecte intercultural.

IV Cinema a la fresca, cinema de lluites
El cicle de cinema a la fresca ja és una tradició del 
començament de l’estiu a l’SCI. Aquest any les 
pel·lícules projectades s’han adaptat tant a dates 
significatives en la época en que s’ha realitzat com als 
interessos de les voluntàries de l’entitat. Novament 
l’espai on s’ha realitzat ha estat l’Àgora Juan Andrés 
Benítez, espai alliberat al barri del Raval, i vam 
projectar “Tigernut, la pàtria de les dones íntegres” 
documental sobre la corrupció al voltant del comerç 
de la xufa, “Los Muros de Agua” sobre la situació 
de les persones migrades i voluntàries a les illes 
gregues, “Tchindas” que parla sobre el dia a dia 
d’una dona trans que porta el mateix nom, i “Fíos 
Fora” sobre la història de les dones gallegues que 
treballaven a la indústria tèxtil durant els anys 60.  

Les sessions van comptar amb la presència de més 
d’una quarentena de persones cada dia, i vam poder 
aprofundir en els diferents temes amb un debat 
posterior, en alguns casos amb les realitzadores de 
la pel·lícula, i amb d’altres coneixedores del context. 

Curs de Conflictologia: Més enllà de la frontera sud
Aquesta nova edició del curs de conflictologia 
l’hem volgut dedicar a conèixer les migracions 
que es donen a través de la Frontera Sud i a 
entendre la situació als països d’origen de moltes 
de les persones que arriben per tenir eines per 
contraargumentar un discurs antimigratori i racista 
cada vegada més visible. 

Per fer-ho hem analitzat la situació a la Frontera Sud 
amb perspectiva de gènere i parant atenció a quins 
discursos justifiquen les polítiques de fronteres, però 
sobretot hem posat el focus en conèixer la situació 
en països de l’Àfrica Subsahariana, d’on són moltes 



de les persones que estan arribant a Barcelona. 
Concretament hem conegut parts de les realitats 
del Senegal, de Guinea Conakry, de Guinea 
Ecuatorial i de Mali, des d’una aproximació 
decolonial i de la mà de persones i col·lectius 
vinculats amb el país.

Cicle Cercant Alternatives: La vida al Centre
En aquesta cinquena edició del cicle hem volgut 
posar sobre la taula la importància del treball de 
cures i el valor de la seva gestió comunitària i des 
d’una mirada feminista. En aquesta ocasió, hem 
muntat el cicle conjuntament amb Setem, Pam 
a Pam i la Xarxa d’Economia Social i Solidària de 
Catalunya.

El cicle ha consistit en una presentació de 
l’informe ‘Economia de les cures i política 
municipal: cap a una democratització de la 
cura a la ciutat de Barcelona’ a càrrec de l’Elba 
Mansilla, una taula rodona sobre gestió de les 
cures des de l’Economia Social i Solidària on van 
participar Cooperacures i Mujeres Pa’lante i una ruta 
per projectes feministes de l’Eixample i el Gòtic, on 
va participar també el Col·lectiu Punt 6.
 
5.4 Entre[Terres] 
La guia educativa [Entre]Terres va ser un 
projecte impulsat el 2016 conjuntament amb 
Stop Maremortum i l’Edu Xarxa. Des d’aquell 
moment,  però, des de l’SCI n’hem continuat fent 
seguiment, oferint tallers i formacions pràctiques 
de la guia a entitats educatives, així com també 
a formadores per tal de produir un efecte 
multiplicador. 
 
Aquest any hem realitzat un total de 4 formacions 
per a formadores, en les quals hi han participat tant 
professorat d’escoles i instituts com educadores 
d’entitats associatives. 

A banda, s’ha creat una Borsa de Formadores 
d’Entreterres, l’objectiu de la qual serà donar 
resposta a la demanda de tallers que arriba a 
l’entitat per part d’entitats educatives. Per la creació 
d’aquesta borsa s’ha realitzat una formació que ha 
tractat des d’aspectes metodològics de l’Educació 
No Formal com els continguts que es treballen a la 
guia.

5.5 En solidaritat amb la Mediterrània: Residència 
d’activistes 
La residència d’activistes neix de la voluntat d’acollir 
a Catalunya un intercanvi entre joves activistes 
defensores de drets humans a nivell internacional 
amb l’objectiu de compartir experiències, reptes i 
objectius amb joves activistes del territori. 

Durant aquest 2018 hem acollit 3 joves activistes de 



la Mediterrània: Helen Mahajna i Baraa Mahameed, 
dues joves provinents de baladna Youth Association, 
ubicada a Palestina del 48, i Chaia Luali, una jove 
de Nova, associació que treballa des dels camps de 
refugiats del Sàhara Occidental, a Tinduf. 

Durant la seva estada han pogut conèixer diferents 
entitats i col·lectius d’arreu de Catalunya, així com 
també han assistit a reunions amb representants 
polítics i institucions. A més, amb la col·laboració 
de les activistes de Midicat i de la junta de l’SCI 
han treballat en l’elaboració d’un projecte propi 
de voluntariat internacional per tal de posar-lo a la 
pràctica al seu territori. Durant la seva estada han 
pogut participar en diversos camps de treball de 
l’SCI Catalunya al territori. 

5.6 Campanya Young Defenders i xerrades pel 
territori
Durant la residència d’activistes s’ha desenvolupat 
un programa de xerrades i una campanya online per 
visibilitzar les vulneracions dels drets humans que 
pateixen les joves defensores a Palestina i al Sàhara 
Occidental a causa de l’ocupació.

Les xerrades, sota el nom de “Joves defensores 
de drets humans a la Mediterrània” han tingut lloc 
a Barcelona, Tarragona, Valls, Olot i Begues, en 
col·laboració amb les entitats del territori.

A més, durant la seva estada des de l’SCI s’ha llançat 
una campanya online que denunciava casos de 
vulneracions de drets humans i casos de resistència 
i lluita de les joves tant a Palestina com al Sàhara 
occidental. La campanya va rebre del nom de 
#YoungDefenders.

5.7 Vídeos sobre la situació de Palestina
Arrel de la visita del novembre del 2017 a Palestina 

i les diverses trobades amb els partners de la 
Mediterrània els últims anys hem elaborat un conjunt 
de vídeos que permeten entendre la lluita del poble 
palestí des de diferents perspectives i realitat. 

L’objectiu és sensibilitzar i donar eines a les persones 
que faran un voluntariat a Palestina per conèixer el 
context i entendre el conflicte des de les mateixes 
persones que el pateixen. Als vídeos apareixen 
activistes de diverses associacions i entitats com 
Youth Against Settlements, Summud Freedom 
Camp i Popular Struggle Commitee.

5.8 Taller Objecció fiscal
Treballar per la Pau és també treballar en contra la 
guerra, perquè la negociació sigui l’únic mitjà per la 
resolució dels conflictes. Per aquest motiu és el segon 
any següit que ens apuntem a promoure la Objecció 
Fiscal, la campanya de boicot al finançament de la 
guerra, l’armament i el militarisme. 

És un acte de desobediència civil promoguda pels 
col·lectius antimilitaristes i d’objecció de consciència 
que consisteix en negar-se a col·laborar amb el 
finançament a la despesa militar de l’estat. A través 
del pagament d’impostos amagats en diferents 
partides ministerials estem contribuint a finançar 
l’armament i les intervencions militars de l’estat 
espanyol. 
Practicant l’objecció fiscal a la declaració de la renda 
podem impedir que els nostres diners vagin a parar 
a aquestes partides.

Juntament amb el Servei d’Informació de l’Objecció 
Fiscal i el Centre Delàs, vam organitzar un taller 
per explicar què és l’objecció fiscal i com es fa. A 
més d’una campanya comunicativa per promoure 
aquesta pràctica, coincidint amb la campanya de 
pagament d’impostos sobre la renda i el patrimoni.



5.9 Intercanvis juvenils

Els intercanvis juvenils són projectes d’educació 
per la pau de curta durada que uneixen 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. 
Cada grup de joves compta amb una persona 
coordinadora per acompanyar el grup. Han participat 
als intercanvis tant a Catalunya com a l’exterior 12 
joves majors de 16 anys.

Acollida
Des del 2015 que cada estiu acollim un intercanvi 
juvenil a Catalunya. L’objectiu és treballar per la 
inclusió social i perquè les activitats d’SCI a nivell 
internacional arribin a tothom, també a joves amb 
menys oportunitats. 

En l’intercanvi juvenil del 2018 es van tractar el racisme, 
la migració i les identitats culturals i de gènere per tal 
de debatre sobre els conflictes existents i perquè els 
participants comprenguessin millor l’augment 
de la xenofòbia i es posicionessin per un món 
més just.  

L’intercanvi es deia “Intercultural 
empowerment to fight racism!” i es va 
realitzar a Mura al juliol. Hi van participar 5 
voluntàries d’Ucraïna, 5 de Portugal, 5 d’Itàlia, 
5 d’Hongria i 7 de Catalunya. D’aquestes, 15 
eren noies i 12 eren nois. L’experiència es va 
valorar positivament, i l’intercanvi es repetirà 
el 2019, però amb un nou format i en una nova 
ubicació.

Emplaçament
El 2018 hem enviat 4 participants (2 noies 

i 2 nois) i 1 coordinadora a un intercanvi juvenil a 
Itàlia al juliol, organitzat per SCI Itàlia titulat “Jump 
In! Plural Identities and active citizenship in the 
European society”. També hem enviat un altre grup 
de 4 participants (2 noies i 2 nois) i 1 coordinadora a 
un intercanvi a Hongria, organitzat pel grup local de 
l’SCI d’Hongria - Open Doors, i titulat “Change for 
media, presenting the future”.



6.1 Projecte d’incidència al Sàhara Occidental

Aquest projecte, desenvolupat conjuntament amb 
la Federació ACAPS i NOVACT i iniciat el 2017, 
s’ha traduït aquest any en la visita de 3 activistes 
sahrauís a Catalunya. 

Durant la seva estada, han fet diverses trobades amb 
ajuntaments i institucions públiques per tal d’incidir 
en l’agenda de cooperació per al desenvolupament 
en qüestions de suport a la lluita del poble sahrauí.

 Entre altres van poder reunir-se amb representants 
de l’Agència Catalana de Cooperació per al 
desenvolupament, amb la Diputació de Barcelona 
i el Fons Català de Cooperació, així com amb els 
ajuntaments del Masnou i Mataró.

A banda, es va realitzar un acte anomenat “La 
lluita contra l’espoli al Sàhara Occidental”, amb la 
participació de Hassanna Aalia, activista membre 
de Gdeim Izik i Jadiyetu el Mohtar, activista de la 
Union Nacional de Mujeres Saharauis. Durant l’acte 
es va fer la projecció del documental “Fusiles o 
pintadas”, de Jordi Oriola. 

6. Projectes en col·laboració



6. Projectes en col·laboració
7. 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.

7.1. Al barri del Raval 

Durant el 2018, l’SCI ha mantingut el contacte amb 
diverses entitats del barri, tant per dur a terme acti-
vitats específics conjuntament amb Ravalució o per 
generar noves sinergies. Hem acompanyat al grup 
local Ravalució en la participació a Sant Jordi al Ra-
val i la comissió de Festa Major. A més, hem tornat 
a ser presents al Festival Raval’s amb la Festa de les 
sopes d’aquí i d’allà. Durant el 2018 hem seguit la 
comissió de participació i autogestió juvenil de Tau-
la Jove d’entitats. 

A més, com el 2017, hem participat al projecte de 
Ciutat Vella “Cooperem en la diversitat”. El 2017 
vam compartir l’experiència d’un voluntari amb di-
versitat funcional, el Carles Sanjuán. El 2018 hem 
col·laborat en l’organització de l’espai de diàleg, 
on joves amb discapacitat exposen experiències en 
què han sortit de la zona de confort i els aprenen-
tatges que això els ha aportat. Vam comptar amb el 
Miguel Gallardo, dibuixant i pare d’una noia autista.

Festa de les sopes
Aquest any hem decidit explicar la Festa de les So-
pes dins l’apartat “En xarxa” ja que és l’objectiu 
de l’acte que hem volgut prioritzar. La festa de les 
sopes consisteix en cuinar sopes al carrer i després 
repartir-les per compartir un sopar popular i 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. 

Els darrers anys hem fet la valoració que era un es-
pai on col·laboraven moltes entitats del barri però 
hi havia poca interacció entre elles així que aquest 
any hem fet un dinar previ per tal de generar aques-
ta interacció. L’hem valorat positivament tot i que 
cal dinamitzar més aquest espai.

Aquesta vegada, la 5è Festa de la Sopa ha aglu-
tinat un total de 15 sopes boníssimes de recepta 
pròpia o tradicionals de Bolivia, Filipines, Catalun-
ya, Palestina i Marroc. 

L’acte s’emmarca dins el Festival Raval(s), un conjunt 
d’activitats organitzades juntament amb altres en-
titats del barri per treballar la interculturalitat (dan-
sa, exposicions, tallers…). Així com els darrers anys 
l’eix temàtic era visibilitzar i reduir les desigualtats 
de gènere, aquest darrer any i el vinent l’eix gira al 
voltant de combatre les diferents formes que aga-
fa el racisme en la nostra societat. És per això que 
cada col·lectiu que ha participat en cuinar una sopa 
ha identificat un referent de la lluita antiracista per 
visibilitzar i denunciar la seva lluita dedicant-li una 
Sopa. 



7.2. Associacionisme juvenil

Consell de Joventut de 
Barcelona (CJB)
En el marc del CJB hem 
participat als Grups de 
Treball del CJB, Durant la 
Festa Major Jove (Lali Jove), es van realitzar activitats 
organitzades pel grup local de Justícia Climàtica. 
Enguany l’SCI també hem col·laborat amb el cicle 
de cinema que es realitza anualment, amb la sessió 
de Fíos Fóra.

Consell Nacional de la Joventut de Catalunya 
(CNJC)
En el marc del 
CNJC, hem 
p a r t i c i p a t 
activament en els 
divrsos àmbits i grups de treball. Per altra banda, 
des del mes de setembre de 2017, la Clara Giberga 
forma part de la Borsa de Formadores del CNJC.

7.3 Pau i justícia global 
Hem participat de diferents 
grups de treball i comissions 
de LaFede.cat, com el de 
comunicació i l’àmbit de 
pau. Des del Juny de 2017, 
la Júlia Granell forma part de la junta de Lafede.cat 
com a vocal de gènere. 

En relació al context social, hem sumat esforços amb 
la resta d’entitats per impulsar les principals accions 
en relació a la justícia global. 

També som membres 
de la Coordinadora 
d’ONGs de les comarques 
gironines i el maresme, 
amb qui aquest any hem 
realitzat diverses activitats 

conjuntament, com ara els tallers d’Entreterres a 
Girona.

A més, des del 2015 que 
formem part de la Xarxa 
d’Economia Solidària, com 
a entitat compromesa amb 
el consum responsable i 
amb la voluntat d’aplicar una coherència ètica dins 
del funcionament intern de l’associació.

7.4. Altres plataformes i campanyes

Coalició Prou Complicitat amb Israel

El treball que fem amb solidaritat amb pobles de la 
riba de la Mediterrània i en especial Palestina no el 

podem entendre deslligat de l’activisme i la incidència 
a casa nostra. Per això, 
participem activament 
de la Coalició Prou 
Complicitat amb Israel.

La Plataforma pel 
Sàhara Occidental
L’SCI és entitat membre i fundadora de la Plataforma 
pel Sàhara Occidental constituïda el 20 d’octubre 
de 2018 a Barcelona. La Plataforma pel Sàhara 
Occidental té per objectiu ser l’espai de coordinació 
de les organitzacions prosahrauís amb l’objectiu de 
coordinar campanyes de sensibilització, mobilització 
i incidència política per contribuir a l’alliberament 
del poble sahrauí. 

7.5 Xarxa Internacional 

SCI Internacional 

L’SCI Catalunya 
és una branca 
membre de ple 
dret de la xarxa 

internacional de l’SCI, amb 44 branques presents 
arreu del món. 

L’SCI Internacional treballa per la promoció de 
la pau mitjançant estructures internacionals com 
la UNESCO, el Consell d’Europa, el Comité de 
Coordinació del Servei Voluntari Internacional (Ingrid 
Danckaerts - membre de la Junta de l’SCI Catalunya 
- actualment és la presidenta CCIVS) i el Fòrum Jove 
de les Comunitats Europees. Tant a la UNESCO com 
al Consell d’Europa, té estatus consultius.

El 1987 l’SCI va rebre del Secretari General de les 
Nacions Unides el títol de “Missatger de la pau”, en 
reconeixement als esforços de l’SCI per promoure 
la pau i l’enteniment internacional i per les activitats 
desenvolupades durant l’any Internacional de la Pau, 
el 1985.

7.6 Acollida de trobades internacionals

Branch Coordinators Meeting (BCM): Del 27 al 
30 d’Agost hem acollit a Ca l’Elna i a La Vaqueria 
la trobada de persones coordinadores de les 
branques, ja sigui a nivell tècnic o polític. El BCM és 
una trobada informal que es du a terme cada dos 
anys per compartir l’estat de les branques, entendre 
la situació en la que ens trobem com a moviment 
des de la base i aprendre les unes de les altres. 

Aquesta vegada hi vam participar com a junta la 
Ingrid Danckaerts (a l’equip de preparació), la Marta 
Palau i la Clara Giberga; i tècnicament el Josep M. 
Ballarín i l’Alba Guasch. 



Aquesta trobada va tenir un regust agredolç: la 
duresa de veure que hi ha branques passant per 
situacions difícils i la dolçor de veure que hi ha moltes 
ganes de treballar juntes des del suport mutu.
 
Global LMTV Meeting: Del 22 al 26 d’octubre 
hem acollit a Olot aquesta trobada internacional, 
promoguda per CCIVS, NVDA, Alliance i SCI 
Internacional. El 2018 ha estat la novena vegada 
que s’organitzava per tal de compartir pràctiques 
i millorar el funcionament del voluntariat de llarga 
durada a nivell internacional en el marc del programa 
LMTV (Long and Mid Term Volunteering).

7.7. Adhesions i suport en campanyes i manifestos

Comunicats on ens hem adherit:

- Worldwide Social Justice and Human Rights Groups 
Condemn Israel’s #BDSban and Uphold the Right to 
Boycott (Gener 2018 - SCI Itàlia)

- Comunicat en relació a la intervenció turca a Rojava 
(Gener 2018 - Plataforma Azadí)

- CPCI se suma a la Setmana de l’Apartheid Israelià
(Febrer 2018 - Coalició Prou Complicitat amb Israel)

- L’SCI se suma a la vaga feminista del 8M
(Març 2018 - moviment feminista).

-Totes som espai antiracista (Març 2018 - Espai Anti-
racista de Salt)

- No Callarem (Març 2018 -Plataforma No Callarem)

- Front la repressió sense límits, teixim resposta juve-
nil: aurem-los! (Abril 2018 - CNJC)

- Pobresa Zero (Abril 2018 -Plataforma Pobresa Zero)

- Aturem la massacre a Gaza: Boicot Israel (Abril 
2018- Prou Complicitat amb Israel)

- En rebuig a la inclusió del concepte ‘inmigració 
irregular’ (Abril 2018 - Pel Consell municipal de mi-
gracions)

- El racisme ens tanca (Maig 2018 -Tancada migrant)

- L’extrema dreta de Vox, ni a Barcelona, ni enlloc! 
Juny 2018 - UFCR)

- L’Àgora es queda al barri (Juny 2018 - Àgora Juan 
Andrés Benítez i Rabal revel)

- Fracaso compartido, responsabilidad compartida: 
situació menors migrants no acompanyats a França
(Juny 2018 - Associació Pateras vida)

- Campanya Pareu de parar-me (Juliol 2018 - Per Sos 
Racisme)

- Manifest Drets i llibertats (Juliol 2018 - La Fede)

- Manifest en contra dels desnonaments oberts
(Novembre 2018 - Grup d’habitatge de Sants)

- No consiento (Desembre 2018 - Amnistia Interna-
cional)

- CCIVS Statement on the Occasion of the 70th An-
niversary (Desembre 2018 - CCIVS)

7.8 Incidència en xarxes

Resolucions suport al Sàhara Occidental i Palestina
El passat 17 de febrer el Consell Nacional de la Jo-
ventut de Catalunya, en la seva 40a Assemblea Ge-
neral Ordinària a Badalona, va aprovar dues reso-
lucions en suport als pobles de la Mediterrània del 
Sàhara Occidental i Palestina.

La resolució “Defensant els drets de les persones 
menors palestines” va ser debatuda i aprovada a 
proposta de l’SCI, contribuint així amb el discurs de 
la justícia global en el moviment juvenil. A banda, en 
aquesta mateixa assemblea es va aprovar una altra 
resolució en solidaritat amb la població del Sàhara 
Occidental davant l’ocupació del Marroc.  



8. Comunicació

8.1. Eines de comunicació i impactes

Les eines online representen un element molt im-
portant en la comunicació de l’SCI. La web, el Face-
book, el Twitter i ara també l’Instagram 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 i Instagram en marxa, un compte 
de Flickr i un canal de Youtube. Aquest 2018, com 
cada any, s’ha incrementat la visibilitat de l’SCI mit-
jançant les xarxes socials, encara que les visites a la 
web han baixat.
 
Durant aquest any hem publicat un total de 104 en-
trades al web, 25 menys que l’any passat. Han visi-
tat la web en algun moment de l’any 58.772 usua-
ris, front al 62.868 de l’any passat. Aquest any, hem 
impulsat el compte d’Instagram creat l’any passat 
amb l’usuari sci_catalunya on actualment tenim 
més de 780 seguidores, el triple que l’any passat. 



8. Comunicació

8.2 Difusió del voluntariat arreu del territori

Amb l’objectiu d’augmentar la descentralització de 
la nostra difusió des de l’SCI apostem per les xe-
rrades informatives a diferents espais del territori i 
l’enviament de l’exposició de fotografies de camps 
de voluntariat. 
 
Xerrades i taules informatives
Hem fet un total de 52 xerrades informatives. Les 
hem fet en punts d’informació juvenil, oficines joves, 
universitats, instituts i espais o centres juvenils i bi-
blioteques. Territorialment, 40 han tingut lloc a la pro-
víncia de Barcelona, 2 a la de Tarragona, 2 a Girona, 2 
a Lleida, 3 a Mallorca, 1 al país valencià i 2 a Andorra.

Hem participat a la fira de voluntariat de “Torna 
Canviada” a La Fede, “Estades solidàries” de la 
UAB, Fira ESS a Navàs, i a la Fira de voluntariat 
de l’UPF.
 
Actes “Que no se t’escapi el tren, fes un EVS!” i el 
“Yes, we camp!”

El 14 de febrer  va tenir lloc la trobada “Que no 
se t’escapi el tren, fes un EVS”, on vam ajuntar 
voluntàries que ja havien viscut l’experiència d’un 
voluntariat europeu amb persones que estaven 
interessades i volien saber-ne més. Per ser la pri-
mera vegada que ho fèiem va ser tot un èxit! Vam 
ajuntar més d’una quinzena de persones.

I com ja venim organitzant cada any en motiu del 
començament de la temporada de camps de tre-
ball, vam repetir l’acte del “Yes, we camp”, que 
promou un intercanvi, com en el cas anterior, en-
tre persones que ja han fet camps amb l’SCI i per-
sones que en volen saber més. Ho fem en format 
de biblioteca humana i amb un pica-pica per ame-
nitzar la tarda.

Vam reunir unes 30 persones entre voluntàries, 
personal tècnic i persones interessades. Va funcio-
nar molt bé l’acte. A més durant aquella setmana 
vam llençar el hashtag #yeswecamp al tuiter i vam 
fer soroll per xarxes 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. 6 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 Marina 
Paul.

Aquest any hem aprofitat tota la creativitat de 
les voluntàries per poder difondre els camps de 
voluntariat a través de les seves fotografies. Per això 
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 imatges estan dividides en 4 grans 
àrees: Justícia Climàtica, Voluntariat, Interculturalitat, 
i Transformació Social. L’exposició ha viatjat per les 
biblioteques de les següents poblacions durant 
2018: Montblanc Cunit, Sant Boi de Llobregat, 
Tarragona, Santa Sussana, Sant Feliu de Codines, 
Barcelona i Sant Vicenç dels Horts.

8.3 Posicionaments i comunicats

Manifestos SCI:

SCI Catalunya stands with Palestine!
Maig 2018. SCI Catalunya Statement regarding the 

violence by the State of Israel against the Palestinian 
population during the Great March of Return that 
started on the 30th of March.

NO, WE DON’T
Agost 2018. Arrel de l’escàndol de la falsa entitat 
“Yes, we help”, Des de l’SCI compartim el nostre 
posicionament per un voluntariat responsable, com-
promès i transformador que no perpetuï les rela-
cions desiguals i el colonialisme i accentuï la mirada 
crítica de les persones que hi participen.

#EnsSobrenMotius #CampSCI
Durant el mes de maig del 2018 vam elaborar una 
campanya de difusió per xarxes per tal de promoure 
els camps de treball de l’SCI. Ho vam fer repassant 
alguns dels motius transformadors pels quals fer 
camps amb l’SCI és una experiència enriquidora.
Vam emplaçar a les voluntàries a explicar-nos els 
seus motius i experiències! I vam tenir alguns resul-
tats al tuiter i a l’instagram!



8.4. Aparicions a mitjans de comunicació

8 de gener. Voluntaris.cat 
“Neix una guia de consum conscient per a associa-
cions”. Article sobre el recurs elaborat per Opcions, 
ECOS i SCI per fomentar l’economia solidària. 

30 de març. Tot Sant Cugat. 
“Cooperant es pot fer un gran canvi des de casa” 
Entrevista a Poldi Galmes, que va fer un voluntariat 
a Sri-Lanka. 

20 de abril. El diari de la sanitat. 
“Elisabeth Eidenbenz, la fundadora de la Materni-
tat d’Elna, ja té un carrer a Barcelona”. 

9 de maig. El Periòdic. 
“El voluntariat et permet créixer i t’obre els ulls”. 
Entrevista a la voluntària Meritxell Pons que va fer 
un camp de treball a Andorra. 

6 de juny. Benifassa.org . 
“La Tinença de Benifassà acollirà en un mes un camp 
de treball internacional vinculat a l’arqueologia ex-
perimental”. Notícia sobre el camp de treball que 
acull La Tinença. 

17 de juliol. 3x4.info. 
“Els voluntaris del camp de treball internacional 
d’arqueologia de la Tinença visiten Vinaròs, Penís-
cola i Benicarló”. Article sobre el camp de treball 
que acull La Tinença. 

27 de juliol. Consell Nacional de Joventut Catalun-
ya. “L’associacionisme juvenil d’arrelament local i 
perspectiva internacionalista”. Entrevista sobre la 
campanya Young Defenders. 

30 de juliol. InfoJonquera.cat. 
“El castell de Requesens acull un camp de volunta-
riat internacional”. Notícia sobre el camp de treball 
que acull el castell de Requesens. 

8 de agost. Ràdio Olot. 
“Activistes de Palestina i el Sàhara Occidental arri-
ben a Olot per explicar el seu testimoni”. Notícia 
sobre la campanya Young Defenders.

9 de agost. Garrotxa Digital. 
“Activistes de Palestina i el Sàhara Occidental ex-
pliquen la seva realitat en una conferència a Olot”. 
Article sobre la conferència emmarcada en la cam-
panya Young Defenders a Olot. 

22 de agost. EixDiari. 
“Un camp de voluntariat internacional treballa en la 
millora de l’Ortoll i Adarró” Notícia sobre el camp 
de treball que acull Garraf Coopera i la Plataforma 
Defensem l’Ortoll. 

23 de agost. Vilanova.cat. 
“20 joves voluntaris treballen en la recuperació pai-
satgística del Turó del Sèu” . Article sobre el camp 
de voluntariat que acull Garraf Coopera. 

17 de octubre. Hemisfèria.cat. 
“Quan la jove Mediterrània parla de lluites”. Article 
del grup local Midicat sobre la visita d’activistes pa-
lestins i sahrahuís amb motiu de la campanya Young 
Defenders.

8.5 Procés renovació web 

Durant aquest 2018 hem dut a terme un procés crea-
tiu i operatiu per a crear la nova web de l’SCI. El pro-
cés l’hem fet un grup motor format per membres 
de la junta i de l’equip tècnic de l’SCI conjuntament 
amb l’equip de Relabtive, l’empresa proveïdora del 
servei web.

El procés ha consistit en diverses sessions de detec-
ció de perfils, usuàries potencials, necessitats i objec-
tius, sessions de disseny de l’estructura i dels contin-
guts, així com també per treballar la imatge gràfica. 
Això s’ha traduït en un canvi integral de l’estructura 
per adaptar-nos a un entorn molt més visual, directe 
i juvenil. A la vegada també hem volgut aprofitar per 
fer de la web un espai que fomenti la transparència 
de l’entitat. 



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!


