
Pla d'acció 2019
OE Objectiu operatiu Accions
EIX 1: VOLUNTARIAT INTERNACIONAL TRANSFORMADOR
OE 1: Incrementar l'abast del voluntariat internacional
INCOMING
1.1 Tenir camps arreu del territori Mantenir els camps al territori (no reduir en nombre)
1.2 Identificar i contactar col·lectius afins al territori Reunir-nos amb almenys 3 nous col·lectius

Actualitzar llista de possibles promotores
Fer un camp amb alguna nova plataforma de 2n grau

1.3 Ampliar marge d'edat (menors i famílies) Tenir el debat si volem camps només de menors
Estudiar la normativa per a l'acollida de menors
Proposar a les promotores la relació amb menors i famílies
Desenvolupar una estratègia per augmentar la oferta per menors i famílies a nivell internacional 
Acollir menors (16 i 17) internacionals als nostres camps
Desenvolupar un pla pilot consistent en crear un camp per només menors de cara al 2020

1.4 Estabilitzar el nombre de voluntàries emplaçades Fer una campanya comunicativa pels camps incoming
Ampliar el material de difusió específic (voluntàries i promotores)
traçar una estratègia per amplia voluntàries SCI internacional (vs partners)
Mantenir el número de voluntàries acollides als camps 

1.5 Millorar emplaçament LTV/EVS en projectes afins Iniciar el procés amb almenys un nou projecte
Fer reunions de seguiment amb els projectes que funcionen (cuidar els Avets)
Sistematitzar l'acollida de possibles entitats acollidores

OUTGOING
1.6 Potenciar partners a la Mediterrània Mantenir el contacte i seguir treballant amb partners

Incrementar la difusió dels projectes a la Mediterrània
Sistematitzar el seguiment de les voluntàries (suport de MidiCat) per donar bon feedback a partners

1.7 Contactar partners a Amèrica Llatina Iniciar el contacte per nous LTVs de preu assumible?
Tenir la reflexió de com prioritzem Amèrica Llatina

1.8 Ampliar marge d'edat (menors i famílies) Estudiar projectes que només són per menors per assegurar que funcionin
Plantejar difusió enfocada a famílies

1.9 Definir la relació amb entitats educatives (camps 
bilaterals i universitats o lleure) Establir acords bilaterals fixes amb altres branques

Tenir clars els canals de comunicació amb entitats educatives locals per a la difusió
Realitzar un document amb els possibles acords i convenis a través dels quals estudiants (universitaris i del lleure) es 
podrien beneficiar de fer un camp de treball. 

1.10 Ampliar el nombre de voluntàries emplaçades Repensar canals de difusió i xerrades
Evaluar si podem incrementar camps bilaterals per mantenir voluntàries enviades
Aprofitar els objectius anteriors (Mediterrània, Amèrica Llatina, menors, bilaterals...) per incrementar voluntàries

1.11 Mantenir contacte amb entitats inclusives per a 
l'emplaçament Sistematitzar el procés de contacte amb entitats (trobada - xerrada - voluntaris - retorn)

Ampliar el nombre d'entitats
1.12 Potenciar partners que reben menys voluntàries Emplaçar més participants a aquests camps/LTV
COMUNICACIÓ
1.13 Definir comunicació segons el públic objectiu Poder establir diferents tipus de difusió en funció de a qui va dirigida (1a experiència, tria conscient de l'SCI...)

1.14 Crear estratègies de markèting social (regala un 
camp)

OE2: Camps de voluntariat inclusius i feministes
CAMPS INCOMING

2.1 Garantir la coherència inclusiva i feminista en els 
camps promoure que els promotores assumeixin el compromís envers aquest objectiu

Actualitzar la guia de promotores
Fer proposta de part d'estudi per garantir la qualitat dels camps
Proporcionar el feedback perquè les promotores puguin treballar-hi
tenir camps sense barreres arquitectòniques
Garantir que el 20 % de les promotores estan preparades per acollir persones amb diversitat funcional (condicions 
materials)
Realitzar una checklist amb el que és necessari perquè un camp sigui inclusiu
Assegurar que les promotores s'impliquen en el procés d'elaboració de la guia inclusiva

2.2 Tenir més camps amb col·lectius crítics i afins a l'SCI Aconseguir promtores noves
2.3 Establir un protocol contra agressions masclistes Assegurar que davant l'agressió s'utilitzi el protocol

Formar a les coordinadores i promotores segons agressions masclistes

2.4 Iniciar el procés per definir una guia de voluntariat 
inclusiu Fer treball conjunt amb entitats inclusives de suport

CAMPS OUTGOING
2.5 Incidir en espais internacionals Presència de l'SCI-Cat a la junta internacional 

Treballar per fer comprendre la interseccionalitat
OE3: Visibilitzar el nostre model de voluntariat

3.1 Actualitzar el model de voluntariat pel qual 
apostem Plasmar en la web el model de voluntariat pel que apostem

Realitzar el full de compromís de voluntariat

3.2 Protocolitzar l'acollida d'EVS i les tasques a Ca 
l'Elna Millorar la comunicació i les relacions entre SCI - Ca l'Elna (en relació EVS)

FORMACIÓ
3.3 Replantejar la formació d'aprofundiment Actualitzar la formació en funció de les nostres necessitats i les de les participants

3.4 Mantenir una formació crítica (vols, coordis, 
promotores) Revisar el feedback de les voluntàries

Analitzar si les formacions són útils per entendre el voluntariat des d'una visió transformadora
3.5 Revisar les formacions en clau inclusiva Adaptar les formacions als perfils de persones que assisteixen

Sistematitzar el suport a aquelles persones que el necessitin
COMUNICACIÓ

3.6 Discurs de voluntariat en la comunicació de 
camps/LTV/EVS Realitzar més trobades de voluntàries a la tornada (una tarda a la vaqueria, només de LTV...)

Remarcar la implicació local en xerrades i difusió (dels grups locals i després de tornar)

3.7 Visibilitzar què ens diferencia com a entitat a nivell 
local Comunicar els Camps fora d'època, i el model més crítics

Enfortir comunicació projectes Mediterrània
3.8 Mantenir relacions amb institucions Explicar el model de voluntariat a 10 entitats del barri que treballin amb joves
OE4: Analitzar l'impacte i la coherència dels projectes de voluntariat internacional
4.1 Revisar diferència entre expectatives i impacte real Comparativa entre entitats, anàlisi del descens

Implicar-nos en recerca sobre l'impacte del voluntariat a nivell internacional (projecte CCIVS)
Traçar una estratègia arrel del debat sobre l'impacte de les xerrades en les xifres del voluntariat



4.2 Aconseguir reconeixement sociopolític Realitzar una campanya de visibilització de l'impacte del voluntariat
Dur a terme visites a responsables polítics per buscar reconeixement i suport econòmic. 

EIX 2: ACTIVISME LOCAL EMPODERAT
OE5: Definir una estratègia d'empoderament de la base social

5.1 Analitzar els resultats del procés de diagnòsi de 
Base Social 2018 Extreure conclusions que siguin operatives per a la nova estratègia de participació local

5.2 Crear un protocol sobre l'itinerari de grups locals 
(com entrar-hi, finançament...) Protocol redactat

5.3
Generar espais amb la base social per definir 
l'estratègia, amb persones de diferents perfils S'han fet un mínim de 2 trobades (inici+seguiment) per definir l'estratègia

5.4 Redactar un document amb l'estratègia 
d'empoderament Generar espais ET i Junta per definir l'Estratègia i repensar itinerari base social (+ pla de formació)

OE6: Facilitar la cohesió i la interconnexió de la base social

6.1 Millorar la relació de la base social: voluntàries, 
grups locals, junta

Realitzar 3 juntes obertes on puguin participr els grups locals. Calendaritzar les juntes obertes i les temàtiques / grups 
locals

6.2 Visibilitzar la tasca dels grups locals Crear un espai a la Vaqueria on els grups puguin visibilitzar el que fan, quan es troben, etc. Material creat i col·locat a 
un espai visible de cada grup. 
Visibilitzar els grups locals a les xarxes socials i a la web

6.3
Crear un butlletí o infos internes on es pugui 
publicar activitats de grups, reunions... o el que 
cada grup vulgui

Butlletí creat i enviat amb la periodicitat determinada

6.4 Promoure la participació dels grups locals a la 
trobada de voluntàries Pensar l¡espai dels grups locals de la trobada amb els grups locals.

6.5 Promoure espais lúdics i informals Fer un mínim de tres activitats lúdiques al llarg de l'any 
6.6 Fer una trobada de grups locals Fer un mínim d'una trobada amb grups locals a l'any
6.7 Fer cartes trimestrals a la base social Haver enviat una carta a la base social cada trimestre

6.8 Enviar l'acta de la junta resumida i legible Resumir les informacions més rellevants tractades a la Junta directiva, després de cada junta. Enviar la carta cada 3 
mesos a través del butlletí / infos internes

6.9 Fomentar la implicació de les EVS a l'activisme local 
(EVS fa vincle amb l'oficina) Les EVS participen i dinamitzen un grup local 

OE7: Enfortir la base social arreu del territori

7.1 Fer activitats específiques i adaptades als territoris 
fora de Barcelona Fer mínim 5 actes o activitats fora de Barcelona

7.2 Enfortir nuclis territorials Fer mínim una trobada a cada província/vagueria
7.3 Promoure "xerraires" a nivell de Països Catalans 1 grup de voluntàries s'encarrega de la difusió dels camps a les xerrades on hi participin voluntàries d'arreu del territori

7.4 Generar eines perquè les 'xerraires' puguin fer 
xerrades soles Presentació i guió de xerrades creat i enviat a les voluntàries

7.5 Aconseguir que els GL visibilitzin les seves activitats 
com a SCI. Taller de comunicació i xarxes socials amb els grups i guia de com cal difondre les activitats

7.6 Visibilitzar l'SCI al barri per promoure la 
incorporació de joves a l'entitat Notícia prèvia i post de cada activitat dels grups locals, 

OE8: Aportar una perspectiva internacional a la base social

8.1 Facilitar que la base social participi en seminaris 
internacionals Totes les crides de participants a seminaris temàtics s'han reenviat a grups locals  

8.2
Decidir conjuntament amb els grups locals a quins 
projectes internacionals es participa, en la mesura 
del possible

Reunió prèvia amb els grups abans de les dates límits de presentar projectes internacionals en cas que hi hagi 
projectes relacionats amb el grup

8.3
Promoure que les participants en seminaris facin 
traspàs al grup pertinent per la temàtica a la 
tornada

S'ha fet valoració del seminari posterior a la tornada i mínim una reunió amb grup local

8.4 Donar eines als grups per fer benvinguda a les 
voluntàries noves als grups locals Material benvinguda enviat als grups

8.5
Acostar els grups de treball internacionals a les 
voluntàries locals (nivells: com? enviar material amb 
info del grup)

Facilitar informació dels IWG als grups locals sobre activitats, projectes i trobades. En algun espai de trobada (juntes 
obertes/reunió de grup) referents fan traspàs de grups internacionals i participants explicant la seva experiència

8.6 Promoure la participació de voluntàries locals en 
grups de treball internacionals Es prioritza la participació dels grups locals per a les trobades internacionals

EIX 3: EDUCACIÓ PER LA PAU MOBILITZADORA
OE9: Garantir la formació de totes les voluntàries

9.1
Consolidar l'itinerari de formació de camps bàsica i 
d'aprofundiment per voluntàries, i de 
coordinadores assegurant una mirada decolonial, 
feminista, ecologista i intercultural

Nombre de formacions de cada i nombre de participants (amb dades de participació)

9.2
Preparar la trobada de voluntàries per enfortir el 
nexe entre el voluntariat internacional i l'activisme 
local enfortint una perspectiva associativa

Dades de participació local + Nombre de persones participants en la trobada (Taller sobre què és fer activisme a l'SCI)

9.3 Assegurar formacions  feministes i decolonials dins 
dels camps d'incoming i que ho faci borsa o coordis Percentatge de camps on s'ha fet la formació + Dades de qui ha fet el taller (formadores)

9.4
Assegurar que la borsa i coordis tenen formació 
suficient pels tallers i vetllar perquè els camps 
siguin un espai formatiu.

Avaluació mostra que les necessitats formatives estan satisfetes i que hi ha una sensació de comoditat fent la formació.

9.5 Repensar el model formatiu de llarga durada 
adaptat als tempos dels propers EVS LTV Haver fet una proposta de formació per aquells que no poden venir a les formacions d'estiu

OE10: Consolidar la pròpia visió de l'educació per la pau donant veu a totes les mirades transversals

10.1 Crear un document amb el model d'Educació per la 
Pau de l'SCI Catalunya Grup de Treball ha creat el document

10.2
Consolidar la borsa com a referent realitzant les 
formacions i capacitacions de cara al voluntariat, 
la base social i als espais de participació de 
l'entitat

Facilitació de mínim dos espais de participació de l'SCI Catalunya on la borsa hi pugui dinamitzar les activitats

10.3
Assegurar que a totes les formacions que fem hi 
parlen veus diverses (feministes, decolonials, 
activistes, migrades...) i que els ponents siguin 
subjectes

Mínim d'un 50% de ponents amb veus feministes, decolonials, etc. del total d'activitats

10.4
Continuar la tasca de sensibilització a través 
d'activitats formatives de diversitat temàtica i 
format.

Fer un mínim de cinc activitats d'Educació per la Pau

OE11: Visibilitzar-nos com un agent de referència en Educació per la pau

11.1
Realitzar els curs de conflictologia de manera 
descentralitzada (Barcelona i d'altres punts del 
territori)

Haver fet una versió del curs a un mínim de dues ciutats fora de Barcelona.

11.2 Crear un espai on-line en català i anglès de 
recursos i materials pegagògics propis Haver penjat tots els materials a la web (a un nou apartat)

11.3 Fer una adaptació de la guia EntreTerres a l'anglès 
i difondre-la a nivell internacional i local Haver adaptat la guia i haver-la enviat a entitats internacionals i locals

11.4 Crear una borsa de formadores d'entreterres i que 
puguin fer tallers a espais educatius Tenir un mínim de 5 formadores i haver fet tallers a un mínim de 5 espais diferents al llarg de l'any

11.5 Repensar el format de la Peaceweek, però mantenir-
ne l'essència Haver fet un format similar de Peaceweek

11.6 Mantenir relacions amb les institucions com a 
referents d'Educació per la pau Ser presents a espais on es tractin temes relacionats amb EdxPau

11.7
Oferir un catàleg de tallers per a entitats, escoles 
(entorns fora de l'SCI), fer-ne difusió i possible 
remuneració

Pel 2019, haver planificat com fer-ho (detecció de temàtiques, qui podria fer-los, preu, a qui podríem oferir-los-hi) Pel 
2020, fer-ne difusió (posar-ho a la web, enviar-ho a qui li pugui interessar) i posar-ho en pràctica

OE12: Garantir el treball de solidaritat amb la Mediterrània 



12.01
Participar activament del WG Midi International i 
promoure espais de trobada amb els partners Haver mantingut contacte regularment i haver fet al menys una trobada a nivell internacional

12.02

Enfortir el treball en xarxa amb organitzacions de 
la rivera sud de la Mediterrània amb diverses 
activitats

Haver creat un grup d'organitzacions de la rivera sud de la Mediterrània amb qui podem treballar i haver impulsat una 
trobada juvenil cada any i cada dos anys una Study Visit

12.03
Ampliar l'abast de la campanya youngdefenders 
local i internacionalment

Haver fet material en anglès, haver-ne fet difusió a diverses entitats locals i internacionals (detectar quines) i haver-nos 
adherit a un mínim de dues campanyes internacionals

12.04

Visibilitzar la vulneració de drets que pateixen les 
joves defensores de DDHH arreu de la Mediterrània 
a partir d'una recerca de casos i una campanya de 
sensibilització

Haver fet una recerca, contactes i una campanya de sensibilització mínim a l'any sobre aquests casos

12.05

Garantir l'acollida anual de dues joves defensores 
de DDHH i promoure activitats de sensibilització en 
aquesta acollida

Haver acollit dues activistes i haver promogut un mínim de tres activitats amb elles

EIX 4: VEU ESCOLTADA I REFERENT
OE12.1: Generar discurs propi en voluntariat, activisme juvenil, pau i noviolència
12.1.1 Augmentar la nostra presència en xarxes i MMCC El·laborar un pla de premsa local i generalista

Fer una guia d'ús de l'instagram i crear una estratègia 
Posicionar la web d'scicat.org a través de SEO

12.1.2 Posicionar-nos a les xarxes com a entitat referent 
en voluntariat i edu pau

Detectar els dies D i poder preparar el discurs concret d'aquell dia amb la junta o amb la base social si coincideix amb 
un espai
Crear campanyes d'incidència sobre temes que ens toquen: visats, mediterrània, etc.
Fer comunicats i manifestos propis sobre l'actualitat que ens afecta

OE 12.2Incorporar la veu de la base social en el discurs de l'SCI

12.2.1 Fomentar la participació de la base social en 
espais de representació i MMCC

Identificar persones de la base social que puguin portar la veu de l'SCI a espais de participació o en MMCC. Crear base 
de dades interna.
Fer un protocol d'ús de les xarxes socials per a la base social per visibilitzar la participació

12.2.2 Fomentar la participació de la base social en 
l'elaboració de discurs de l'SCI Crear espais de creació de contingut amb la base social sobre temes concrets: pau i noviolència, voluntariat

Fer recollida del debat i crear article per la web, xarxes i SCI Internacional
Fer un concurs de relats curts sobre el voluntariat 
Articles i cròniques de les activitats dels grups locals publicades al web

OE13: Portar el discurs juvenil en el moviment per la pau i el discurs de pau i la perspectiva internacional en el moviment juvenil

13.1 Participar activament d'espais de representació 
externa amb associacions juvenils: CJB, CNJC Crear un document marc de la participació de l'SCI en les plataformes juvenils

Proposar resolucions sobre temes de justícia global i Mediterrània als espais juvenils

13.2
Participar activament d'espais de representació 
externa de la justícia global: la fede, coordi de 
girona, cpci, 

Incidir amb el discurs d'un voluntariat transformador als espais de participació

13.3
Incidir amb la perspectiva del voluntariat 
transformador en totes les plataformes de segon 
grau

Participar activament de l'organització de fires i esdeveniment de voluntariat amb discurs SCI

Fer de transmissores de la realitat de l'associacionisme juvenil als espais de justícia global i a l'inrevés: reenviament de 
comunicats, difusió d'activitats, etc.

OE14: Fer d'altaveu de moviments socials coherents amb els nostres valors
14.1 Visibilitzar suports a lluites locals i internacionals Signar i difondre manifestos de les plataformes d'on formem part a la web i a les xarxes socials

14.2 Descentralitzar també els suports (Coord. Girona / 
pensar Coord Lleida) Signar i difondre manifestos d'entitats del territori (no només Barcelona)

EIX 5: ESTRUCTURA COHERENT I SOSTENIBLE
OE15: Ampliar i diversificar les fonts de finançament
15.5 Enfortir l'entitat econòmicament Consolidar la campanya d'objecció fiscal

Suport de camps
Incrementar la sostenibilitat dels cursos i monogràfics
Augmentar en nombre de sòcies de l'entitat
Augmentar en nombre de donacions
Realitzar activitats als municipis / instituts /altres entitats.

15.6 Estabilitzar i diversificar els ingressos Registrar l'SCI al PV i les Illes
Incidència a la Generalitat, Ajuntaments i Diputacions.
Projectes europeus, partners SCI

OE16: Garantir el consum crític i conscient

16.1 Millorar la coherència, ètica i sostenibilitat de 
l'entitat i l'oficina Aplicar criteris de sostenibilitat econòmica i ambiental al consum de l'entitat

Promoure el consum d'acord amb els valors de l'entitat i l'economia social i solidària

16.2 Fer visible la tasca que es fa a nivell de consum 
responsable dins l'entitat. Visibilitzar les accions que es duen a terme a través de xarxes socials, a la web i a través del Balanç Social

16.3 Fer una adequada gestió fiscal, legal, laboral i 
econòmica Aplicar criteris de democràcia, prudència, responsablititat i transparència en la gestió de l'entitat.

Equilibrar l'estructura tècnica amb l'activitat de l'entitat i la seva base social
OE17: Visibilitzar l'estrucura econòmica i la gestió
17.1 Balanç Social Participar del Balanç social de la XES i publicar-ne els resultats.
17.2 Publicació dels comptes Publicar la memòria, els comptes i pressupost al web de l'entitat.

17.3 Transparència interna de l'economia de l'entitat 
amb la base social. Reunions prèvies a l'AGO per explicar àmpliament el funcionament de l'SCI Internacional i els comptes de l'SCI Catalunya

17.4 Facilitar la participació de la base social en les 
qüestions econòmiques

Formalitzar un grup de treball sobre finances (Com l'SCI Internacional) / Comissió Econòminca oberta cada 6 esos 
(abans de l'AGO i al Juliol)

OE18: Millorar els canals de comunicació interna

18.1 Promoure la participació dels espais de 
representació a la base social

Aplicar l'estratègia de participació als espais de representació i de treball en xarxa a través de persones voluntàries 
que puguin representar l'SCI en aquests espais per participar-hi activament

18.2 Facilitar i millorar la comunicació interna: Establir protocols de comunicació junta - equip tècnic clars i facilitar l'accés a tots els documents. 


