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Benvinguda
Benvingudes a la memòria del que ha estat l’SCI Catalunya el passat any 2019
L’any previ al centenari del SCI Internacional ha estat
ple de canvis, com ho va ser també el 2018, i per tant
hem seguit repensant-nos i carregant-nos d’energia
i raons per seguir treballant per la pau i la justícia
global. En el que serà un moment històric pel nostre
moviment, no hem pogut deixar de preguntar-nos
què implica, precisament, treballar per la pau en el
món d’avui. Hem cregut necessari reforçar el nostre
model de voluntariat oposant-nos a la tendència del
model volunturista. Hem afrontat aquest repte amb
l’aposta convençuda per un voluntariat referent que
participa de la justícia global amb un compromís
imprescindible amb l’ètica de cures tant cap a les
persones voluntàries com cap als projectes, les ciutats
i les comunitats que acullen voluntariats i que per tant
els fan possibles. Un model que ha de proporcionar
eines a les activistes per tal que elles multipliquin, en
tornar a casa, el canvi que tot just comença amb un
projecte de voluntariat transformador i responsable.
Per la nostra banda, les persones treballadores i
activistes que formem l’SCI Catalunya, hem viscut
i gestionat benvingudes i comiats. Com dèiem, ha
estat un any de canvis a nivell d’equip humà perquè
diverses persones hem arribat i hem marxat de la
junta i de l’equip tècnic, fet que ens ha representat
alhora oportunitats i reptes, per la qual cosa hem
reestructurat les tasques i l’organització de l’oficina
i la junta.
Pel que fa a la base social, ens hem seguit trobant
en espais de participació habituals com l’AGO, la
trobada de voluntàries i els sopars d’hivern i d’estiu
a la vaqueria. Hem aprofitat aquests moments per
descobrir projectes transformadors que tenim a prop,
per escoltar-nos i cuidar-nos amb manualitat i música,
i per formar-nos també en visió i discurs crític.
Els grups locals Akelarre violeta, la Borsa d’Entreterres
i la Borsa de Formadores, Ravalució, Justícia Climàtica
i Midicat han afrontat nous reptes i preparat noves
activitats per mantenir l’SCI Catalunya mobilitzat i
mobilitzant. El 2019 també hem estat molt contentes
de veure nèixer un nou grup local arrelat al territori i
a la tasca més originària del SCI: els camps de treball.
Benvingudes, GPS!
Pel que fa a l’educació per la pau i la mobilització,
la borsa de formadores ha facilitat formacions
per empoderar i dotar d’eines a les voluntàries
internacionals i les coordinadores de camps. També
hem seguit impulsant la guia educativa [Entre]Terres
per multiplicar el seu impacte en espais associatius

i educatius. I a més, les voluntàries de GPS han fet
possible treballar temes clau com el feminisme i la
noviolència amb les voluntàries que hem acollit en els
nostres camps arreu del territori.
I del territori a l’esfera global i internacional, hem
acollit diferents seminaris i intercanvis internacionals,
així com la ja coneguda residència d’activistes de la
Mediterrània, que ha coincidit, aquest any, amb la
presentació de l’informe “Young defenders” sobre
vulneracions de drets a joves de la Mediterrània i
experiències de mobilització popular.
D’altra banda, el treball en xarxa ens dona força i
sentit aquest any, i destaquem el documental “Fugir
per estimar i ser”, el projecte de la beca DevReporter
que ens van concedir conjuntament amb CCAR i La
Directa.
Tota aquesta activitat intensa i significativa ha quedat
recollida a la nostra nova web, que hem vist assentarse i demostrar el seu potencial, a Les xarxes socials ens
les que seguim presents, i als nous butlletins que han
demostrat tenir bons resultats, i ho celebrem.
Però no us quedeu només amb aquest breu resum de
tot el que ha passat a la vaqueria i els seus voltants
aquest 2019… Entreu i remeneu les pàgines que
trobareu a continuació, busqueu-vos en els seus
detalls i les seves imatges, exploreu els seus links (si la
teniu en una pantalla) i feu-vos el vostre propi record
del que ha estat aquest any del SCI per a vosaltres.
Ens veiem el 2020 per fer de l’any del centenari un
record inoblidable!
La Junta del Servei Civil Internacional

1. Presentació
1.1. Qui som?

1.2. Missió, visió i valors

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.

Missió

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.

•

Les 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.

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 pensament 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.

Valors

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.

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.

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

Decolonialitat: Entesa com el procés d’emancipació
de la lògica hegemònica occidental/nord,
cap a un pensament crític que deconstrueixi i
descolonitzi tots 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?
Des de l’Assemblea General Ordinària de l’any 2019,
la junta hem estat: L’Aina, la Bàrbara, la Pili, la Carla,
la Laia i la Marta.
La Junta som un grup d’activistes voluntàries
escollides per l’Assemblea General de l’SCI que,
amb una visió global de l’entitat, ens proposem
recollir la veu de la base social, fer el seguiment de
l’estratègia definida a l’Assemblea i als diferents
espais de participació de l’associació i traslladar
la veu de l’SCI fora de l’entitat, a nivell local i
internacional. Aquest és un repte que compartim
entre totes i que cadascuna aborda des de les seves
capacitats i motivacions.
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. Ens comuniquem telemàticament
entre diària i setmanalment, segons la disponibilitat
de temps de cadascuna, per fer seguiment dels
temes que gestionem entre totes.
A l’AGO del 2019 la Clara Giberga Fernández de
Villarán, la Teresa Finez Moral i la Ingrid Danckaerts

van sortir de la junta del SCI Catalunya. Les que
formem la junta actual, vam començar llavors un
any amb força preguntes i inquietuds. Ens deixaven
d’acompanyar les persones que ens van obrir les
portes a la junta del SCI i que ens havien servit de
recolzament i d’exemple fins aleshores. Era moment
d’assolir noves responsabilitats i alhora, de buscar
noves maneres de fer amb les que ens sentissim
còmodes per fer nostres les dinàmiques del grup.
Ens vam proposar seguir posant al centre de les
nostres tasques les cures i la visió feminista, i també
aconseguir un funcionament més horitzontal en el
que totes poguessim compartir responsabilitats.
En diversos moments de l’any 2019 també han
sortit de la junta la Marianna Espinós, la Mar Millet
Catalan i la Pilar Díaz Clemente.
Com ens organitzem?
Tot i que al SCI Catalunya no ens agraden les
etiquetes ni els càrrecs, en tenim alguns d’assignats.
D’una banda, perquè legalment ens ho exigeixen
els estatuts de l’entitat, i de l’altra, perquè en
determinats moments ens ha estat útil per repartirnos tasques i responsabilitats. Us els detallem a
continuació:
L’Aina Barceló Cuerda ha fet de Tresorera.
La Laia Moliné Vilà ha fet de Vocal.
La Pilar Díaz Clemente ha fet de Vocal.
La Carla Longares Alcoverro ha fet de Vocal.
La Bàrbara Casas Barrachina ha fet de Secretaria,
compartint tasques de presidència amb la Marta.
La Marta Palau Albà ha fet de presidenta, compartint
tasques amb la Bàrbara.
Durant gran part de l’any, hem fet servir els eixos
que marca el nostre pla estratègic per repartir-nos
tasques i responsabilitats. Així, individualment, en

parelles o en grups de tres, ens hem organitzats per
referents:

Camps de treball internacionals
Anna Ametlla Gutiérrez

La Carla i la Pili han estat referents de l’eix 1:
Voluntaritat internacional i transformador
La Laia i la Bàrbara han estat referents de l’eix 2:
Activisme local i empoderat
La Laia, la Carla i la Pili han estat referents de l’eix 3:
Educació per la pau mobilitzadora
La Marta ha estat referent de l’eix 4: Veu escoltada
i referent
La Pili, la Bàrbara i l’Aina han estat referents de l’eix
5: Estructura coherent i sostenible

Voluntariat internacional
participació local
Clara Barniol Pla

La Bàrbara també ha estat referent de Ca l’Elna, que
tot i no ser un eix com a tal, és una àrea que engloba
responsabilitats i tasques.

Comunicació i difusió
Marta Pérez Fargas

L’organització i els grups de referents varien segons
les capacitats i les necessitats que en diferents
moments de l’any marquen tant el ritme de les
persones que formem part de la junta com el ritme
de l’entitat en general. El canvi és sovint una constant
tant en la base social del SCI Catalunya com en les hi
tenim rols de responsabilitat com a activistes.
1.5. Equip tècnic
Durant el 2019 hem tingut alguns canvis a nivell
d’equip tècnic per adequar-se a les necessitats de
l’entitat, així com també canvis derivats d’altres oportunitats per a algunes treballadores. Hem comptat
de nou, amb una persona en suport a l’àrea de comunicació a través del Programa de Garantia Juvenil
i dues persones voluntàries europees a través del European Solidarity Corps.

de

llarga

durada

i

Camps de treball al territori i projectes internacionals
Júlia Mullerat Padró
Cultura de pau i mediterrània
Alba Guasch Casadevall (fins el novembre de 2019)

Gestió
Josep M. Ballarín Cuadra
Administració
Laia Jubany de Solà (fins l’abril de 2019)
Persones en pràctiques
Leire Regadas Callejo (fins el maig de 2019)
Júlia Massagué Castells (des del novembre de 2019)
Voluntàries internacionals (EVS)
Sarah Moinet (fins al setembre de 2019)
Noah Christopoulou (fins al setembre de 2019)
Bogumila Hladki (des de l’octubre de 2019)
Martin Perchinkov (des de l’octubre de 2019)

1.6. Fonts de finançament i resultats econòmics
El 2019 ha estat un any ple de reptes, econòmicament parlant, per la reducció de l’atorgament de les subvencions que teníem previstes i que faciliten l’execució de les activitats de l’SCI Catalunya, principalment en
relació amb la promoció de l’associacionisme juvenil. En cap cas però, s’ha hagut de renunciar a l’execució
del pla d’acció ni assolir els reptes i objectius que es van marcar des de la base social de l’entitat, sinó que
s’han cercat noves fonts de finançament, dins del marc ètic de l’entitat, per cobrir les necessitats econòmiques, principalment, a través d’un ajust de la despesa estructural de l’entitat i amb les donacions de la base
social. El resultat econòmic d’aquest 2019 ha estat de +6.335,10€.

18.994,7€

16.596,9€

46.713,47€

37.245,26€

63.997€

15.506,9€
1.500€

79.343,2€

6.432,12€

61.800€

Aquest any hem rebut el finançament de les següents institucions:

60.823,05€

129.409,04€

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, respectuosa amb els éssers humans, el medi
ambient i els territoris passa també per un canvi
en relacions econòmiques. Per visibilitzar el nostre compromís i promoure l’ESS som xinxetes del
mapa d’ESS Pam a Pam i també, en ares de millorar, passem comptes no només amb l’auditoria
anual, sinó també a través del Balanç Social de la
XES.
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 les dinàmiques
de consum. Fruit d’aquest procés intern, i seguint
la Guia pràctica de consum conscient i economia
solidària per a associacions que vam publicar el
2017, la nostra entitat ha adoptat un conjunt de
criteris amb els proveïdors, apostant per aquells
que treballessin en coherència amb el Servei Civil
Internacional, sota la convicció que la transformació social també es construeix des de les accions
del dia a dia, així com enfortint i creant xarxa amb
la resta de projectes amb qui compartim visió i
valors.
Seguint aquesta línia hem apostat per proveïdors
significatius de l’economia social i solidària, membres del grup ECOs (com Arç, Trèvol, Som Energia
i Celobert) i de la Xarxa d’Economia Solidària de

la qual també som membres i de qui prioritzem
proveïdors i projectes conjunts (Cevagraf, Ciutat
Invisible, Col·lectiu Ronda, Nexes, Nova-CIS, Cúrcuma, Els Caus, Gestió Integral, l’Esberla…). Fora
d’aquestes xarxes tenim en compte iniciatives
juvenils, criteris ambientals, proximitat, inserció i
projectes socials que duguin a terme els nostres
principals proveïdors. Un exemple són les compres que fem en alimentació i begudes, ecològiques i de comerç just, amb el costum de fer dieta
vegetariana com l’opció més inclusiva i respectuosa amb el medi ambient, a la vegada que utilitzem
vaixella reutilitzable o compostable.
En l’àmbit de les finances treballem exclusivament
amb entitats de finances ètiques (Coop57, Fiare i
Triodos), prioritzant Fiare banca ètica com a entitat
de referència pel que fa a operativa de l’entitat. A
més, els intercanvis amb la resta de branques internacionals SCI apostem per l’ús d’una moneda
electrònica pròpia: el Pink Slip.
També hem incorporat mesures per fer un ús més
racional de l’aigua i l’energia, utilitzant l’electricitat
verda que ens porta Som Energia i una bona gestió i separació de residus, així com altres àmbits de
les TiC apostant per augmentar l’ús del programari lliure com Ubuntu i estàndards oberts treballant
amb Sinergia. La construcció d’una societat justa,
ètica, que ajudi a desenvolupar tot el potencial de
les persones, respectuosa amb els éssers humans,
el medi ambient i els territoris passa també per un
canvi en relacions econòmiques.

1.8. La Vaqueria
Fa temps que busquem maneres de fer el
voluntariat el màxim d’horitzontal, divers i apte per
tots els públics, i un repte que teníem pendent era
l’accessibilitat. Des del 2018 hem fet molts esforços
per assegurar l’accessibilitat a tots els espais
socials de la Vaqueria, especialment a la Vaqueria,
la nostra sala d’actes. Aquest 2019, finalment, hem
pogut oferir l’espai de La Vaqueria sense barreres
arquitectòniques.
Paral·lelament a les activitats pròpies del SCI també
hem cedit i llogat La Vaqueria a múltiples entitats
per fer-hi reunions com acollir activitats. Com ara
les formacions del Grupo de Apoyo Comunitario,
l’Associació de Veïns del Raval Nord, el Sindicat
exMenas, el Sindicat Populars de Venedors Ambulant,
el Grup de suport de persones represaliades del
Raval, i les trobades internacionals del CCIVS. No
és només l’espai, sinó les relacions i creacions que
s’hi produeixen i, en aquest sentit, els anys vinents
volem continuar sent un espai d’acollida per les
entitats i moviments populars i socials del Barcelona
i del Raval.
1.9. 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 des d’aleshores s’han acollit desenes d’activistes
i voluntàries internacionals. Aquest 2019, a nivell
d’SCI, destaquem l’acollida de les activistes del
camp de treball de la Fira d’Economia Social i
Solidària de Catalunya, les activistes del training
Midi Memes i la Peaceweek, totes provinent de
països de la Mediterrània i les participants de la
residència d’activistes, entre d’altres. També s’hi
han allotjat activistes convidades per entitats com
el CNJC, Triangle Jove, Sindicat de Venedors
Ambulants, la Coalició Prou Complicitat amb Israel
o el CCIVS.

2. L'SCI en xifres

3. Voluntariat internacional
3.1. Voluntariat de curta durada: camps de treball
Els camps de voluntariat són una de les eines més importants en el treball per a la transformació social i la construcció 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 banda, 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.

Valoració de les voluntàries
Un total de 145 voluntàries han fet la valoració en línia. D’aquestes 145 voluntàries 51 han omplert el formulari de
SCI Catalunya i 94 voluntàries han respost el qüestionari de l’OPS (Online Placement System). Hi ha voluntàries
que han respost els dos formularis.

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 2019, però, no
hem enviat a cap grup. Ha costat molt trobar branques que estiguessin disposades a acollir bilaterals i quan
finalment havíem trobat branques i la possibilitat de grups els preus dels trajectes eren molt elevats i els grups
no han pogut costejar el trajecte. És per això que hem treballat per traçar una estratègia diferent per poder
aconseguir les bilaterals.
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 2019 s’han emplaçat un total de 16 joves (6 dones i 10
homes) amb diferents perfils d’exclusió (social o econòmica) que han valorat l’experiència molt positivament.
D’aquests participants 10 han fet camps de treball: 1 ha fet un camp a França, 1 a Sèrbia i la resta a Catalunya.
Els 6 participants restants han participat en els intercanvis que presentem més endavant.
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, 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 associatiu de base, des de l’activisme i la participació voluntària. És amb aquesta estructura que els
camps aconsegueixen un efecte multiplicador, ja
que amb recursos molt limitats centenars de persones a tot el món col·laboren i viuen en una experiència transformadora.
Els camps de treball consten de diferents parts: el
treball, l’estudi i el lleure. El treball són les hores
que es dediquen a les tasques del projecte. Per
lleure, entenem totes les activitats lúdiques i culturals que es fan durant el camp, tan dins del mateix
grup de voluntàries internacionals com les de coneixença de la població i comunitat local que acull
cada projecte. Per això, a més de les tasques que
es desenvolupen, es programen activitats de coneixença del territori, de participació en els teixits
associatius de cada població, en festes majors i coneixent 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 dinamitzar el grup i teixir aliances amb les associacions de la comunitat local. Les persones que han
coordinat els camps van participar al cap de setmana de formació prèvia on es van treballar continguts per a la facilitació de grups i la transformació
de conflictes.
A més, hem fet visites a gairebé tots els camps, en
les quals hem aprofitat per dinamitzar un taller preparat pel Grup Pel Suport (GPS) als camps. Cada
grup de voluntariat podia escollir quin taller preferia: perspectiva de gènere, sostenibilitat, construcció de pau o comunicació noviolenta. També
s’aprofitava per fer una presentació sobre l’SCI.
D’aquesta manera s’ha enfortit la visió de l’SCI en
la part d’estudi dels camps.

ELS CAMPS
DE VOLUNTARIAT
SÓN AUTOGESTIONATS
DES D’ORGANITZACIONS
DE BASE, DES DE
L’ACTIVISME I LA
PARTICIPACIÓ
VOLUNTÀRIA.
Aquest any hem fet 16 camps
arreu del territori, amb diferents
projectes promotors:
Arqueologia i patrimoni a Muro
(Mallorca): Aquest ja és un dels
camps històrics de l’SCI. Cada
any, una desena de voluntaris
i voluntàries donen suport a la
comunitat local preservant i promovent el patrimoni cultural treballant en els jaciments arqueològics de la zona.

Arqueologia a Son Servera, a l’illa
de Mallorca: Un altre dels projectes fidels, és el que té lloc cada
any a Son Servera, també a Mallorca, que a més, compta amb
dues edicions al mes de juny.

Aquest cop, 15 participants de
països diversos van col·laborar
en fer visitables les restes de diferents jaciments arqueològics
de la zona.
Agroecologia i educació ambiental a la Vall del riu Cèrvol (Vallibona, Castelló): Aquest any ha estat
la primera edició d’aquest camp
de treball acollit per aquesta
cooperativa situada al País Valencià. L’entitat va acollir 8 voluntàries que van donar suport fent
tasques d’agroecologia, manteniment dels cultius d’estiu, rehabilitació d’estructures de pedra
seca, i de l’antic Mas a l’espai de
la Pastora.
Camp al Castell de Requesens
(Cantallops): Aquest projecte
situat a prop de La Junquera
acull per segon any consecutiu
un camp de treball de l’SCI. En
aquesta edició les voluntàries, 8
joves van recolzar les tasques de
rehabilitació del Castell de Requesens amb l’objectiu de promoure la memòria històrica de la
zona. Van poder participar també de diverses activitats culturals
i tradicionals de la zona acompanyats de la població local.

Recuperació de la memòria històrica a través de l’art (Hostalric):
És el cinquè any que l’Associació
pel patrimoni Històric d’Hostalric
acull un camp de treball de l’SCI.
Aquest any, les tasques s’han centrat en l’elaboració d’un mural de
peces de ceràmica per promoure
i divulgar la memòria històrica de
la vila conjuntament amb la comunitat local.
Recuperació de pous i producció de nous menjadors d’ocells i
altres animals: La primera edició
del camp de treball ha comptat
amb un total d’11 voluntaris i voluntàries que han donat suport en
la neteja de camins, la rehabilitació de pous i en la cura de la fauna local.

Peaceweek sobre migracions i
drets humans (Barcelona): Una
desena de voluntàries provinents
de diversos països de la Mediterrània i de l’est d’Europa van participar d’un camp d’estudi sobre
processos migratoris i vulneració
de drets humans, amb l’objectiu
de reflexionar sobre les causes i
les conseqüències d’aquesta realitat sobre les persones.
Acció per la natura i conservació
de paisatge al parc natural de la
Garrotxa: Les 12 voluntàries van
donar suport al projecte duent a
terme tasques de bioconstrucció,
neteja de camins, jardineria i cura
de la natura i de la biodiversitat.

camps de treball a l’estiu. Des
de fa alguns anys les voluntàries
participants del camp, donen suport a la finca de Can Pipirimosca, però també en la preparació
de la fira Increïblement sostenible, emmarcada dins del festival
FirAgost, una fira d’economia
sostenible i solidària que té lloc
a Valls.
La iMAGInada: Espai per a la llibertat d’expressió (Tarragona):
Les voluntàries van donar suport
al muntatge del festival de la
iMAGInada, un projecte sociocultural que parteix d’un model
d’economia social solidària, au-

Regeneració del Mas La Sala
(Sant Pau de Segúries): Aquest
projecte d’habitatge comunitari
amb perspectiva feminista i ecologista va acollir 8 voluntàries que
van donar suport en tasques de
rehabilitació i bioconstrucció de
la finca: van construir una piscina
natural per promoure la biodiversitat de fauna i flora, rehabilitar el
galliner i ajudar en la construcció
de banys secs.
Obrint portes, obrint ments (Granollers): Les voluntàries internacionals, 12 en total, van compartir
espais de lleure i d’educació no
formal amb els joves del centre,
preparant activitats esportives i
tallers artístics conjuntament.

Fira increïblement sostenible
(Valls): Can Pipirimosca no falla
mai a la seva cita d’acollida de

togestió i cooperativisme. Les
voluntàries van donar suport tant
a la part logística i de preparació
d’activitats com també en el lideratge d’alguna d’elles.
Suport a la construcció a l’Alberg
Rural El Negre (Ogassa, Ripollès): Aquest camp de treball ha
comptat amb 12 voluntàries internacionals que han donat suport a la cura i rehabilitació de
les instal·lacions de l’Alberg Rural, així com dels seus entorns i
camins.
Recuperació d’antics camins i
descoberta de la vall del Pirineu
(Llagunes): El refugi de la Vall
de Siarb torna a la càrrega amb
l’acollida d’un camp de treball
per segon any consecutiu. Les
voluntàries han participat en la
neteja i rehabilitació d’antics camins rurals de la vall, així com la
senyalització de rutes de la zona.

Fira d’economia social i solidària
de Catalunya (Barcelona): En
aquest camp de treball, les voluntàries col·laboraran en la preparació de la fira que tindrà lloc
com cada any a la Fabra i Coats,
al barri de Sant Andreu, Barcelona. A més de la part més logística
les participants podran conèixer
més a fons el funcionament de
la xarxa d’economia social i solidària a través de les seves entitats i membres.
Trobada de promotores
Aquest any s’ha realitzat una trobada de promotores de camps
on han participat 9 persones
entre promotores, voluntàries
de la junta i el Grup Pel Suport
als camps i equip tècnic. El motiu d’aquesta trobada, que es
va realitzar el 8 de juny a Can
Masdeu, és generar un espai
de coneixença on intercanviar i
compartir entre les entitats que
promouen els camps i l’SCI per
tal de millorar els camps i fer-los
més coherents amb els nostres
valors.
És un espai per conèixer millor
els projectes i reflexionar on,
concretament, vam parlar sobre
l’impacte dels camps que realitzem al nostre territori i vam
debatre sobre com fer que els
camps siguin més inclusius i
transformadors. El repte de la
trobada és cercar la manera perquè puguin assistir-hi més entitats promotores encara que estiguin allunyades.

3.2. Voluntariat de Llarga durada
El voluntariat de llarga durada consisteix en la possibilitat de recolzar un projecte local realitzant un
voluntariat i, al mateix temps, estar en contacte
amb persones d’altres cultures. És una experiència
que permet conèixer a fons projectes locals i el seu
context i participar-hi com un membre més de la
comunitat. A l’SCI emplacem i acollim voluntàries a
projectes ESC (European Solidarity Corps, antic EVS
- Servei de voluntariat europeu) i projectes LTV (projectes de llarga durada de la xarxa de l’SCI).
Acollida
Durant l’any 2019 hem acollit 4 voluntàries europees
(ESC) dins el programa European Solidarity Corps de
la Comissió Europea. Hem tingut a l’oficina a la Sarah Moinet (França) i a Noah Christopoulou (Grècia)
fins al setembre i els han agafat el relleu la Bogumiła
Hładki (Polònia) i el Martin Perchinkov (Macedònia).
Hem estat també l’organització coordinadora per
als projectes d’ESC 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 2 ESC el 2019: Tolga Güngör
(Turquia) fins al febrer i Marcella Zandonai (Itàlia) fins
a l’abril. Als Avets hi ha hagut 5 ESC el 2019: Kristina
Zueva (Rússia) fins al maig, Maddie Kennedy (Gran
Bretanya) fins a l’agost, Thibault Crochet (França) des
del juny i Alessandro Isolani (Itàlia) i Hannah Wallkam
(Alemanya) des del setembre.
Emplaçament
Aquest any hem enviat 13 Long Term Volunteers (8

dones i 5 homes) a 7 països diferents: 1 a Equador
(Selva y Vida), 1 a Gran Bretanya (Loch Arthur Camphill Community), 2 als Estats Units (Cadmus Interlaken i Leander House), 1 a Kènia (Permaculture, designing and Farming), 3 a Sri Lanka (Peace Centre i
Mother Theresa), 4 a Uganda (Trust Future i Martyr’s
Hospital) i 1 a Tailàndia (Koh Nang Kham).
Durant el 2019, hem enviat 12 voluntàries ESC (antic
EVS) (10 dones i 2 homes) a 5 països: 2 a Suïssa, 2 a
Bulgària, 1 a Itàlia, 1 a Hongria, 2 a França, 2 a Jordània i 1 a Palestina.
Els projectes ESC a Palestina i Jordània els hem coordinat des de l’SCI. De gener a juliol hem enviat dues
voluntàries a I-Dare for Sustainable Development
d’Amman (Jordània) i de juny a novembre una altra
voluntària va dur a terme el seu projecte ESC de 5
mesos a Baladna - Association for Arab Youth (Palestina), que s’havia aturat el desembre 2018 per raons
burocràtiques. De totes aquestes persones, la majoria són de la Província de Barcelona (22) i d’aquestes,
n’hi ha un total de 8 de Barcelona ciutat, però també
n’hi ha de la resta de Catalunya: 2 de Tarragona i 1
de Girona.
En comparació amb el 2018, igual que als camps de
treball internacionals, hem notat una disminució de
voluntàries emplaçades a projectes de llarga durada.
Hem passat d’enviar 17 LTV a 13 i de 15 EVS a 12
ESC. No obstant, això ens ha permès fer un seguiment més acurat amb cadascuna de les voluntàries
ihem ofert més qualitat i relació en tot el procés
d’emplaçament.

3.3. Intercanvis juvenils

Emplaçament

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 al voltant d’una temàtica,
mentre coneixen noves cultures. Cada grup de joves
compta amb una persona coordinadora per acompanyar el grup. Han participat en els intercanvis tant
a Catalunya com a l’exterior 9 joves.

El 2019 hem enviat 4 participants (2 noies i 2 nois) i 1
coordinador a un intercanvi juvenil sobre art a Hongria a l’agost, organitzat per l’SCI d’Hongria i Open
Doors titulat “From Me to We - Designing community”. També hem enviat un altre grup de 4 participants (2 noies i 2 nois) a un intercanvi a Àustria,
organitzat per l’SCI a l’agost i titulat “Wikipedia for
peace: We can [edit]!”.

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 2019 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 “Think global, act rural” i es va
realitzar al Refugi de les Valls de Siarb a Llagunes, on
les participants van poder aprendre sobre l’entorn
i donar suport a la reconstrucció de camins antics.
L’intercanvi va ser del 26 de juny al 5 de juliol i hi van
participar un total de 23 joves de Portugal, Itàlia, Irlanda i Catalunya. El grup va rebre una visita de TV3
i els van fer un petit reportatge per al telenotícies.

4. Activisme local
Des de l’SCI treballem per la justícia global i la construcció de pau enllaçant la tasca internacional amb
la visió local, ja que per a nosaltres no tindria sentit
treballar en xarxes globals sense un arrelament al
territori. Així doncs, donem tot el suport als grups
d’activisme i voluntariat local de l’entitat com a eines
clau per a la transformació social.
Durant el 2019 moltes de les activitats que hem fet
han estat desenvolupades pels grups i voluntàries
locals. Un any més, veiem imprescindible la implicació de la base social en l’entitat, ja que és el motor,
l’energia i la il·lusió que fan possibles i donen sentit
als projectes que tirem endavant.
4.1 Espais de participació i trobada
Durant l’any hi ha diferents espais on ens trobem
amb la base social de l’SCI per reflexionar, formarnos, decidir o simplement per passar una bona estona. Aquí teniu el que hem fet l’any 2019.
Assemblea General Ordinària
El dissabte 2 de març ens vam reunir a l’Ateneu
l’Harmonia (Barcelona) per fer l’AGO. Igual que en
les ocasions anteriors, vam valorar com havia anat
l’any anterior i es van fer propostes de millora. Els
grups locals van presentar què havien fet al llarg de
l’any, vam presentar i revisar el pla d’acció creat el
2018 i vam aprovar la nova junta i el pressupost anual.
A banda de l’espai de decisió, també vam dedicar el
dia a formar-nos amb l’activista Anne-Cath, que ens
va fer una sessió sobre decolonialisme. També vam
dinar totes juntes un plat típic senegalès gràcies al
Sindicat Popular de Venedors Ambulants de Barcelona.
Jornada de cohesió a Ca l’Elna
Després de la diagnosi de la base social que es va
estar fent al llarg del 2018, vam valorar que pel 2019
era primordial crear més vincle entre les persones
implicades en l’entitat. Per aquest motiu, el divendres 10 de maig vam dedicar la tarda-vespre a celebrar-nos i cuidar-nos. Ho vam fer pintant un mural
representatiu de l’SCI a l’alberg d’activistes Ca l’Elna
i després sopant totes juntes.
Trobada d’activistes i sopar d’estiu
Els sopars són un espai lúdic i de cohesió per a totes
les persones que conformen l’entitat. El dia 19 de
juny vam acomiadar-nos del curs abans de les acti-

vitats d’estiu. Aquesta vegada, vam aprofitar la tarda
per fer un taller d’estampació i de creació de llibretes
a mà. Després, entre jocs i xerrera, vam sopar totes
juntes i vam acabar la trobada amb una estona de
música.
Trobada de voluntàries
El primer dissabte d’octubre - dia 5 - va ser l’excusa
per retrobar-nos amb totes aquelles voluntàries que,
majoritàriament, havien fet camps durant l’estiu, així
com aquelles que van fer projectes de llarga durada i les activistes dels grups de l’SCI. La intenció
d’aquesta trobada, a banda d’intercanviar les vivències dels voluntariats, és també crear sinergies perquè les voluntàries descobreixin els grups locals i
segueixin participant en l’entitat.
Vam anar a Can Fugarolas (Mataró), un antic taller de
furgonetes reaprofitat com a centre social i de creació artística. Ens van explicar el seu projecte i amb les
voluntàries vam fer un taller de Storytelling a càrrec
de la Glòria Granell, amb què vam aprendre a expli-

car de forma reflexionada les experiències viscudes
amb l’SCI.
Després del matí de reconnexió, vam gaudir del
dinar preparat pel Sindicat de Manters i per fer-lo
baixar vam fer una gimcana lúdica. Vam acabar la jornada donant el premi al guanyador del concurs de
fotografia #LaInstantània.
Taller de portaveus i sopar d’hivern
L’11 de desembre vam fer l’última trobada de l’any
amb la base social a La Vaqueria. Aquesta vegada,
vam convidar els grups locals a participar en un taller
que van preparar la Marta Pérez i la Marta Palau per
aprendre a comunicar i expressar millor els seus missatges com a activistes.
Després, vam gaudir del sopar típic peruà que van
fer les companyes de Sindillar, un sindicat de treballadores de la llar, amb tothom de l’entitat que hi va
venir i ens vam acomiadar per iniciar amb més forces
l’any 2020.
4.2 Grups d’activisme local
Akelarre violeta
És el grup de feminismes i LGBTI de l’SCI Catalunya. Aquest any, les activistes del grup van organitzar
diferents trobades i activitats obertes, a més de participar en els seminaris internacionals organitzats pel
grup internacional de Gender Blenders.
Per al 7 i 8 de març van fer un taller de pancartes i
van convocar un grup per anar juntes a la manifestació nocturna del 7 de març i pel Dia Internacional
de les dones, i a la concentració del dia 18 de març
convocada pel CJB contra els feminicidis. Per Sant
Jordi van muntar conjuntament amb Ravalució una
parada a la fira d’entitats organitzada per Tot Raval,
on van fer una acció per desmitificar l’amor romàntic. Al juliol, per al cinema a la fresca van programar
la pel·lícula “Fugir per estimar i ser” i van amenitzar
el debat posterior sobre refugiades LGBTI. De cara
al 2020 es proposen treballar des dels feminismes
interseccionals.
Ravalució
Ravalució és un grup local format majoritàriament
per joves que fem vida al barri del Raval creat amb
la idea de trencar amb els estereotips cap als joves,
als migrants i al barri. És una assemblea de joves que
vol transformar l’entorn a través de la participació,
la consciència crítica i l’autogestió. Durant el 2019
s’han realitzat menys activitats que en els anys anteriors a causa de la manca de disponibilitat de les
membres més implicades.
El dia de Sant Jordi es va muntar una acció en una
parada al Raval juntament amb Akelarre Violeta, en

què es demanava la participació a la gent que passava en una dinàmica per deconstruir l’amor romàntic. Qui participava aconseguia un punt de llibre
amb una frase.
A més, des de Ravalució es va donar suport a la comissió jove del barri per muntar la Nit Jove de Festa
Major, que es va organitzar sobretot amb el suport
de Kn60lab i l’Assemblea de Joves de Ciutat Vella.
Ravalució va poder aportar l’experiència i les eines
dels anys anteriors i aquesta col·laboració ha desembocat en una comissió de joves més oberta i autogestionada amb ganes de seguir mobilitzant el barri
com a col·lectiu autònom.
Justícia climàtica
La intenció del grup de Justícia Climàtica és reflexionar i sensibilitzar sobre temàtiques relacionades amb el medi ambient, el consum responsable i
l’emergència climàtica.
A principis d’any, van participar en la festa major associativa de Barcelona Lali Jove i van tornar a organitzar el cicle d’activitats ‘Primavera Verda’, en què
van col·laborar amb l’Horta Alliberada de Sants i
van fer un taller per construir un hort vertical. A més,
també van fer un taller obert per aprendre a fer embolcalls d’entrepans sostenibles.
Després d’anys de trajectòria, durant el 2019 el grup
ha viscut un procés de canvi en què algunes membres han marxat. Per tal de donar-se a conèixer i
incorporar noves membres, el grup va fer dues assemblees obertes que han culminat amb la creació
d’un nou grup format per 8 voluntàries. Aquest procés ha fet renovar energies i plantejar-se nous objectius, com la participació al setembre a la Vaga pel
clima del 27-S o la preparació i dinamització de la
taula rodona del cicle Cercant Alternatives, dedicat
a l’emergència climàtica.
Borsa de Formadores
La Borsa de Formadores és el grup d’activistes de
l’SCI que es dedica a la facilitació d’espais formatius
sobre educació per la pau en l’entitat. Les metodologies que utilitzen són l’autoformació i l’educació
no formal. Aquest grup s’obre una vegada l’any i
les persones que hi entren passen per un procés de
selecció i una formació sobre educació per la pau,
facilitació i dinamització de grups, metodologies
participatives…
Aquest any la formació també va comptar amb una
part específica sobre inclusió, en què es va debatre
sobre com fer més inclusives les formacions independentment del gènere, edat, diversitat funcional,
origen o situació econòmica de les participants.
Un any més, la borsa va revisar les dinàmiques per

les formacions de camps i projectes de llarga durada i també les van facilitar. A banda, també va facilitar un taller de descoberta del voluntariat amb l’INS
Bellvitge.
Borsa d’Entreterres
La Borsa de Formadores és el grup que té per
objectiu donar resposta a la demanda de tallers
d’Entreterres que ens arriba a l’SCI. El grup va néixer
el 2018 i durant aquest any s’ha estat formant i consolidant com a borsa. A més a més han realitzat les
primeres formacions a diferents centres i entitats.
Van iniciar l’any sent un grup força nombrós de persones i darrerament s’ha vist reduïda la participació
així que s’estan plantejant la possibilitat d’obrir la
borsa.
Midicat
Midicat és el grup local de joves activistes que treballa per enfortir els vincles de l’SCI amb els partners de la Mediterrània i teixir xarxa amb una multiplicitat d’organitzacions i col·lectius, en especial
aquells de la ribera sud d’aquesta. Aquest grup, a
més a més, fa una important tasca de sensibilització, suport i solidaritat amb les lluites dels pobles
del sud, en especial amb aquells on hi ha conflictes
latents, més empobrits i amb més vulneracions de
drets fonamentals.
En aquest sentit, la situació del poble palestí o el poble saharaui són dues de les prioritats de l’estratègia
a la zona de l’SCI, tal com es veu reflectit amb totes
les activitats que fem i xarxes que fomentem. En
aquest sentit, enguany hem seguit molt actius dins
la Coalició Prou Complicitat amb Israel (CPCI) i de la
Plataforma per al Sàhara en representació de l’SCI.
Les voluntàries de Midicat van organitzar el cicle de
cinema “Trencant el cicle de les violències”, que va
posar sobre la taula la resistència pacífica al Sàhara
Occidental, entre d’altres temes. A més, el grup va
col·laborar activament en el Concert per Palestina:
Boicot a Eurovisió, Boicot a Israel i en el marc de la
2a edició de l’Acollida de la Residència d’Activistes
va acollir dues activistes, una provinent del partners
NOVA del Sàhara occidental i una altra de Baladna
de Palestina.
I a més de seguir consolidant aquestes línies de treball, a la vegada s’han anat obrint nous horitzons,
com amb l’acollida d’una activista membre de Space SD, una nova entitat partner de Jordània, i s’ha
seguit treballant sobre els eixos de migració i refugi
al conjunt de la mediterrània, com amb el suport a la
campanya #YoungDefenders i a la presentació de la
recerca «Young Defenders: vulneració de drets a joves de la Mediterrània i experiències de mobilització
popular». Altres exemples d’això serien el suport a
la presentació del documental «Fugir per estimar»,
la col·laboració en la Peaceweek sobre Migracions i

Drets Humans o la projecció del documental «Colis
Suspect» dins del V Cicle de Cinema a la Fresca, Cinema de lluites.
A més, de la mà del treball amb el grup de treball
Midi internacional, amb el que s’ha col·laborat i se
n’ha fet seguiment, es va organitzar i participar al
seminari «MIDI Memes» celebrat a Girona, amb activistes de branques i partners d’SCI Internacional.
Una tasca considerable però que ens deixa amb ganes de més. El 2020 es presenta com un any intens,
amb noves incorporacions, la continuïtat de moltes
d’aquestes activitats i moltres d’altres noves que ja
tenim al cap, com ara ampliar el treball amb entitats
feministes de l’àrea mediterrània o treballar amb
nous partners a Tunísia o El Kurdistan.
GPS
A principis d’any es va crear el Grup Pel Suport (GPS)
als camps per cercar, visitar, acompanyar i incorporar
noves idees als camps de treball de l’SCI al territori.
El grup va néixer també amb la idea de compartir i
debatre sobre quin model de camps es vol promoure des de l’SCI Catalunya.
Durant el 2019 hem preparat quatre tallers sobre
perspectiva de gènere, sostenibilitat, construcció de
pau i comunicació noviolenta per fer durant les visites als camps. Ens hem reunit amb les promotores i
coordinadores i un cop passada la temporada hem
fet valoració dels camps passats per a encarar els
nous. Durant els camps estem més en contacte amb
els coordinadors i participem en les visites.

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 3 formacions generals
per a voluntàries (2 a Catalunya i 1 al País Valencià)
on hem format un total de 90 persones. També
hem fet 2 formacions per a coordinadores de
camps on hem format 16 voluntàries i 2 formacions
d’aprofundiment on hi han participat 19 persones.
La formació es fa des d’una mirada no formal i
vivencial, 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 associativa de participar i formar part
d’un grup.
Les formacions es faciliten des de la borsa de
formació de l’SCI, són les voluntàries del grup qui les
fan possibles. Cada any es renoven les dinàmiques i
es milloren introduint eines amb les quals es forma
la borsa com metodologies participatives, eines de
facilitació de grups, teatre de l’oprimida, etc.

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
2019 hem realitzat també 3 formacions exprés
a la Vaqueria, d’una durada de 4 hores i amb els
continguts de les formacions grans ajustats a aquest
format, on hi han participat 23 persones. En total,
doncs, aquest any hem format 148 persones que
han participat en projectes de voluntariat.
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 taller sobre una temàtica en concret o de
descoberta d’alguna iniciativa. Aquest any hem
realitzat tallers sobre fotografia transformadora amb
Fotomovimiento i sobre gènere amb Matriu.
A més, per les persones que han anat a un camp al
“Sud global” s’ha realitzat una formació addicional
per trencar estereotips i difondre la nostra idea de
voluntariat internacional basada en les relacions
horitzontals entre els pobles i decolonialització.

Formació per a voluntàries de llarga durada (EVS i
LTV)
Els continguts treballats són el model de voluntariat
que passa per deconstruir aquelles idees de
voluntariat internacional que no es basin en una
idea de suport mutu i de relacions horitzontals entre
pobles. Posem especial èmfasi en els processos
de relacions interculturalitat i altres aspectes
que acompanyen la preparació necessària per
emprendre l’experiència d’un voluntariat de llarga
durada.
Formació per a coordinadores de camps de treball
L’objectiu és donar eines a la persona 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 conflictes
i afavorir la participació a través de metodologies
participatives. I finalment, com es poden resoldre
els conflictes de manera constructiva.
S’han realitzat dues formacions on hi han participat
tots i totes les voluntàries interessades a coordinar
un camp, així com persones provinents de les
organitzacions promotores de camps.
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 organitzat i acollit:
Peaceweek sobre migracions i drets humans
(Barcelona)
Durant una setmana del mes de juliol, una desena
de voluntàries provinents de diversos països de
la Mediterrània i de l’est d’Europa van participar
d’un camp d’estudi sobre processos migratoris
i vulneració de drets humans, amb l’objectiu de
reflexionar sobre les causes i les conseqüències
d’aquesta realitat sobre les persones. Joves de
Palestina, Sàhara Occidental, Turquia, Itàlia, Grècia,
Catalunya i Bulgària van poder compartir la realitat
dels seus països i conèixer projectes empoderadors
nascuts a la ciutat de Barcelona.
Midi Memes Training (Girona)
Com que hi ha molts reptes a la regió de la
Mediterrània, va néixer la idea d’unir un grup
d’activistes de la regió i altres països Europeus
per trobar possibles maneres de col·laborar i
començar projectes comuns. Seguint aquesta idea,
participants de Palestina, Bèlgica, Tunísia, Itàlia,
Catalunya, Jordània i França van viatjar a Girona

per formar part de la trobada sobre la mediterrània,
dedicada a l’activisme social. El training va ser
dinamitzat per l’Ingrid Danckaerts, d’SCI Catalunya;
Sabina Jaworek, d’SCI Bèlgica; i Hamza Alshayeb,
de l’associació ‘Space for Sustainable Developemnt’
de Jordània.
Aquest any també hem acollit a Barcelona les
següents activitats:
Acollida d’en Hamza Alshayeb
En Hamza és un activista de Jordània que ha
impulsat una nova entitat amb projectes destinats
a la sostenibilitat i contra el canvi climàtic, aquesta
és Space for Sustainable Development. Va ser a
Barcelona del 8 al 15 de gener per conèixer més
l’SCI Catalunya i informar-se per tal de començar a
organitzar camps de treball amb la seva organització.
Raising peace steering meeting
Aquesta és una campanya de CCIVS per promoure
la cultura de pau als camps de voluntariat
internacional. El grup es va allotjar a Ca l’Elna del 4
al 8 d’abril per dur a terme una reunió preparatòria.
Els dies següents vam acollir l’Enock Pedze, assistent
a la reunió, de l’entitat South Africa Volunteer
Workcamp Association (SAVWA) amb qui ens vam
reunir per conèixer més de cada entitat i va oferir
una xerrada sobre el voluntariat al sud del continent
africà.
Jobshadowing STEPS 2
STEPS 2 és un projecte internacional de CCIVS
sobre el desenvolupament organitzacional. En marc

d’aquest projecte, vam acollir del 22 de maig al 2
de juny, en Ratherford Mwaruta, de l’organització
Zimbabwe Workcamps Association (ZWA) per tal
d’intercanviar sobre les entitats i compartir un espai
per trobar possibles projectes conjunts.
Aquest any hem participat als següents seminaris:
International Study Session on Gender: Organitzat
pel grup de treball d’SCI Gender Blenders a
Tirana, Albània, del 12 al 17 de febrer per seguir
treballant la perspectiva de gènere a nivell d’SCI
Internacional. Era la primera activitat d’un projecte
anual anomenat Gendered Realities. Hi va participar
una voluntària ESC i una de la junta.
IVS4Peace Laboratory Social Inclusion: Del 17 al
22 de març es va reunir un grup de participants
a Brussel·les per compartir la feina sobre inclusió
social en els camps i crear una guia per la inclusió en
projectes de voluntariat internacional. Hi va assistir
una voluntària ESC.
Volunteering Vs Violence Final conference:
Esdeveniment final del projecte coordinat per SCI
Grècia sobre l’impacte del voluntariat en temps de
conflicte. Es va celebrar a Atenes del 18 al 20 de
març i hi van assistir 2 voluntaris.
Preventing youth from the radicalization!: Formació
a Jordània sobre com es pot combatre l’extremisme
violent des de les organitzacions que treballen per
la cultura de pau. Es va dur a terme del 7 al 13 d’abril
a Amman i hi va anar una voluntària de MidiCat.

Edumapping - learning seminar: Edumapping
és un projecte formatiu d’SCI Italia que promou
l’aplicació de diferents metodologies d’educació no
formal. Aquesta va ser la primera formació que es va
realitzar a Roma del 6 al 13 de maig i hi va participar
una formadora d’EntreTerres.
Peace on the streets: De l’1 al 7 de juny 2 voluntàries
van participar com a SCI en aquesta formació a Viena
sobre campanyes i accions al carrer per promoure la
pau i l’antimilitarisme.
Impacte measurement training (PRIME): Una
voluntària d’SCI Catalunya va participar en aquesta
formació del 2 al 7 de juny a Hongria sobre com
recollir dades qualitatives i quantitatives sobre
l’impacte del voluntariat.
ABCD- Art for Balanced and Cultural Diversity: Del
22 al 27 de juliol es va celebrar a Bèlgica aquesta
formació sobre les metodologies d’educació no
formal pel treball per la inclusió social i la diversitat.
Hi van assistir 3 voluntàries.
Edumapping - ludopedagogia: Edumapping és
el projecte d’SCI Italia que promou l’aplicació de
diferents metodologies d’educació no formal.
Aquesta formació es va realitzar a Uruguai de l’1 al
10 de juliol i es va enfocar en la ludopedagogia. Hi
va participar una formadora d’EntreTerres.
Climate beyond Individual Action! How to organize
young people for climate justice: La formació es va
celebrar a Alemanya del 18 al 24 d’octubre i hi van
anar dues voluntàries. L’objectiu era compartir com
promoure la mobilització per la justícia climàtica.

Soil4Life Training on Soil Protection and
Management: Formació teòrico-pràctica de CCIVS
sobre la regeneració dels sòls en àrees rurals i
urbanes. Es va celebrar del 14 al 19 d’octubre a
França i hi va assistir una voluntària.

a Roma la trobada preparatòria del projecte
d’SCI Italia anomenat CHAPTER, que vol analitzar
memòria històrica i propaganda i seguirà amb
activitats durant el 2020. Hi va assistir una
voluntària.

Diaspora - Seminar for Global and Human Rights
Education: Aquest seminari tracta de l’educació
no formal en torn als Drets Humans. Es va realitzar
del 13 al 20 d’octubre a Portugal i hi van anar dues
voluntàries.

5.3 Activitats de formació i sensibilització

Edumapping - Theatre of the opressed: En la
tercera formació del projecte d’SCI Itàlia la temàtica
va dirigir-se al teatre de l’oprimida com a eina
d’educació per la pau. Es va dur a terme a Sri Lanka
del 10 al 17 de novembre i hi va assistir un formador
d’EntreTerres.
International Campaigning TC - Gendered Realities:
Formació del projecte de Gender Blenders i SCI
Internacional Gendered Realities sobre la creació de
campanyes amb perspectiva de gènere i feministes.
Es va celebrar a Roma del 19 al 24 de Novembre i hi
van assistir una voluntària i 2 voluntàries EVS.
Training Permaculture Teachers: Projecte per a
formadors de permacultura amb focus amb el treball
amb refugiats. Es va dur a terme del 18 al 25 de
novembre a Bulgària i hi van assistir una voluntària.
Challenging Propaganda Through Remembrance CHAPTER: Del 13 al 16 de desembre es va realitzar

V Cinema a la fresca, cinema de lluites
Ja és un clàssic de l’SCI. Quan comença l’estiu,
comença el cicle de cinema i col·loquis a l’aire
lliure. Aquest any l’hem tornat a fer a l’Àgora Juan
Andrés Benítez, espai alliberat al barri del Raval
i hi hem projectat pel·lícules proposades per les
activistes de l’entitat i també d’acord amb les
dates en què fèiem la projecció. En la primera
sessió vam passar-hi “Colis suspect”, documental
sobre les polítiques migratòries. La segona sessió
va ser de la pel·lícula “Idrissa, crònica d’una mort
qualsevol”, en què es narra la investigació sobre
la mort d’un jove detingut al CIE de Barcelona. En
la tercera sessió vam projectar-hi el documental
de la beca Devreporter en què vam col·laborar
juntament amb La Directa i CEAR “Fugir per
estimar i ser”, sobre asil i resistències LGBTI del
Marroc a Barcelona. Finalment, l’última sessió va
ser per “Les nostres energies”, un documental
sobre el model energètic de Catalunya.
Les sessions van comptar amb més de 40
persones cadascuna i vam poder aprofundir en els
diferents temes amb un debat posterior amb les
realitzadores de la pel·lícula.

VI Cicle Cercant Alternatives: Què hi ha darrere
l’emergència climàtica?
El context d’emergència climàtica actual va fer que
el cicle d’alternatives d’enguany se centrés a cercar
què ens havia portat en aquesta situació, com se
n’aprofitaven empreses i política i quina ha de ser la
resposta social. Vam comptar amb la col·laboració
del grup Rebel·lió o Extinció Barcelona per fer el
cicle, tot i que les sessions van ser dinamitzades per
diferents ponents.
La primera sessió, “Una veritat incòmoda”, va ser
a càrrec de l’escriptor i periodista de Rebel·lió o
Extinció Jordi Bigues. La segona sessió la va fer Alfons
Pérez, de l’Observatori del deute en la globalització,
i va tractar el rentat de cara - Greenwashing - del
capitalisme ara que l’emergència climàtica és a
l’agenda mediàtica. Finalment, diferents col·lectius
i entitats van participar en una taula rodona per
compartir visions sobre quina havia de ser l’estratègia
social per fer front a l’emergència climàtica. Hi van
participar Fridays for future Barcelona, Rebel·lió o
Extinció Barcelona, Entrepobles i l’ODG. El debat
va ser molt interessant i les participants també van
prendre-hi paraula. En tot el cicle hi van assistir
una trentena de persones.
X Curs de conflictologia: el Magrib després de
les Primaveres àrabs
El Curs de Conflictologia de l’SCI ha celebrat 10
anys aquesta edició aprofundint en el context del
Magrib després de les primaveres àrabs. A través
de 8 xerrades i una taula rodona s’ha parlat sobre
el colonialisme, l’externalització de fronteres, les
vulneracions dels drets humans i les resistències
al Nord de l’Àfrica. Al voltant d’una vintena de
persones han completat el curs, que ha tingut lloc
els dies 19, 21, 26, 27 i 28 de novembre a la Vaqueria
de l’SCI.
Les primeres ponències van establir un marc teòric
sobre les bases del model colonial i els efectes del
colonialisme en els països del nord de l’Àfrica. Per
fer-ho, vam comptar amb les ponències de Sara
Cuentas, periodista i investigadora, Fàtima Aatar,
antropòloga social i cultural i Lorenzo Gabrielli,
investigador del GRITIM. Per acabar de formar
aquesta base teòrica, la investigadora especialitzada
en Orient Mitjà i el Nord d’Àfrica, Refka Smida, va
explicar el paper de les dones en les primaveres
àrabs, concretament a Tunísia i Egipte.
Posteriorment, les xerrades es van centrar en els
casos del Rif, Líbia, Egipte i Algèria, amb les sessions
de la filòsofa Asmaa Aouattah, de la periodista
Laura Jiménez, del documentalista i periodista Marc
Almodóvar i d’Omar Benderra, consultor i membre
d’Algeria Watch.

Per tancar el curs i aterrar tots els conceptes apresos,
es va fer una taula rodona integrada per membres
de Casa Àfrica, la Comissió Catalana de suport
al moviment popular en el Rif, la Casa Amaziga i
Cornellà sense fronteres. El Youva, l’Aissame, la
Hanae i l’Aziz ens van parlar de la seva situació com
a activistes que han migrat del Nord de l’Àfrica a
Catalunya i sobre quines reivindicacions plantegen
les seves lluites aquí i als respectius països d’origen.
La taula rodona va ser moderada per Zouhair El
Hairan, periodista i investigador del Grup de recerca
en immigració i diversitat a la UPF.
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 a formadores per tal de
produir un efecte multiplicador.
Durant aquest any han dinamitzat un total de 9
tallers, 5 han estat en centres escolars (Escola Sagrat
Cor de Sarrià i INS Badalona i 4 en esplais o entitats
(Esplac, Esplai Sagrat Cor, Bayt Al Thafaga i Sàhara
Dempeus). A més a més, al llarg del curs també
s’han encarregat d’iniciar un procés de revisió i
actualització de les diferents dinàmiques que hi ha
a la guia.

5.5 Residència de joves activistes defensores dels
drets humans
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 2019 hem acollit 2 joves activistes de
la Mediterrània:
Yara Abu Elhija, jove activista palestina de Baladna
Youth Association i Maglaha Hamma Ayna, 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, i també
han assistit a reunions amb representants polítics i
institucions. A més, han realitzat diverses xerrades
sobre la situació de les joves i les vulneracions de
drets que pateixen als seus territoris organitzades
amb entitats del territori: a Santa Maria de
Palautordera amb La Traüna, a Castelldans, a
Tarragona amb el Casal Sageta de foc, Una finestra
al món i Stop Maremortum Tarragona i a Girona,
amb la Coordinadora d’ONG’s de Girona i a
Barcelona, amb La Fede.cat.

5.6 Recerca #YoungDefenders
L’any 2018 vam desenvolupar la campanya
#YoungDefenders sobre vulneracions de drets de
joves a la Mediterrània i ens vam trobar amb la
dificultat i manca d’informació de dades i informes
independents. És per això que per al 2019 vam
encarregar una recerca sobre casos de vulneracions
i de resistència popular.
L’informe “Young Defenders: vulneracions de
drets a joves de la Mediterrània i experiències de
mobilització popular”, elaborat per la investigadora
Nora Miralles, recull casos de vulneracions de
drets a joves defensores de drets humans, així com
moviments de resistència tant als països del nord
com del sud de la Mediterrània.
L’informe consta de 8 capítols i repassa des del
dret a la pau i a una vida sense violència, als drets
sexuals i reproductius de les dones, les detencions i
empresonaments de menors i joves, la resistència i
repressió dels moviments per la defensa del territori,
les discriminacions i vexacions al col·lectiu LGBTI+,
la precarietat laboral i l’exclusió econòmica, així com
la defensa dels drets culturals i polítics de col·lectius
i pobles en situació de conflicte o ocupació. A
més de recuperar casos concrets i posar llum a
algunes situacions invisibilitzades, recollim també

experiències de mobilització popular de la societat
juvenil organitzada en aquests països.
La presentació de la recerca va tenir lloc a
Barcelona el 18 de juliol coincidint amb l’acollida
de la peaceweek sobre migracions i drets humans.
Durant l’acte de presentació les joves assistents del
camp van intercanviar experiències de vulneracions
de drets als seus països.

6. Projectes en col·laboració

6.1. Documental “Fugir per estimar i ser”
Aquest 2019 hem desenvolupat el projecte
de la beca DevReporter que ens van concedir
conjuntament amb CCAR (Comissió Catalanaya
d’Ajuda al Refugiat). El projecte va consistir en
un documental, dirigit per tres periodistes de
La Directa (Sònia Calvó, Victòria Oliveres i Víctor
Yustres) sobre la situació de les persones LGBTI+
del Marroc i les problemàtiques a l’hora de
demanar refugi a Catalunya.
Per fer-ho, el documental entrevista a diverses
activistes LGBTI+ de ciutats com Tetuan i Rabat,
així com persones que es troben actualment al CIE
de Ceuta esperant l’asil i de persones, també, que
actualment viuen a Catalunya. El reportatge dóna
veu també a expertes i persones que treballen en
el sistema d’acollida i asil a Catalunya.
La presentació del documental ha tingut lloc en
diferents espais del territori i ha tingut molt bona
rebuda. El dia de la presentació pública, el 15 de
maig, al Centre LGBTI de Barcelona, van venir fins
a 100 persones. La peça audiovisual va ser traduïda
a l’anglès i al francès per tal de poder-ne fer difusió
a nivell internacional.

7. Treball en xarxa
L’SCI Catalunya treballa en xarxa amb altres organitzacions 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 contribuïm a enfortir la societat civil.
7.1. Al barri del Raval
Durant el 2019, l’SCI ha mantingut el contacte amb
diverses entitats del barri, tant per dur a terme activitats específics conjuntament amb Ravalució o per
generar noves sinergies. Hem acompanyat al grup
local Ravalució en la participació a Sant Jordi al Raval 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.
Per altra banda, com que hi ha hagut canvis en els
equips tècnics de diverses entitats, durant el 2019
també s’ha aprofitat per visitar aquelles que treballen amb joves i per la inclusió. L’objectiu era proposar-los de participar en projectes de voluntariat
a través de l’SCI oferint-los xerrades i descobertes.
Aquestes entitats són AEI Raval, Casal Atlas del
Casal dels Infants, Fundació Gavina, Colectic, Projecte Franja, Fundació Adsis i Serveis Socials, entre
d’altres.
Festa de les sopes
Expliquem la Festa de les Sopes 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 deliciós 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 espai 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 aquesta interacció. L’hem valorat positivament tot i que cal dinamitzar més aquest espai.
L’acte es celebra a la Plaça dels Àngels, i s’emmarca
dins el Festival Raval(s), un conjunt d’activitats organitzades juntament amb altres entitats del barri per
treballar la interculturalitat (dansa, 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 agafa 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.
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
(CNJC)
En el marc del CNJC, hem participat 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.
Coordinadora ONG’s Girona
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.
Xarxa Economia Social i Solidària
A més, des del 2015 que
formem part de la XES, 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
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.
Gender Blenders i la guia “Free to be you and me”
El grup internacional Gender Blenders és el grup
que treballa en l’àmbit de la perspectiva feminista i
LGBTI. S’encarrega de promoure que les branques
de l’SCI i les seves activitats siguin inclusives i
treballin des d’una perspectiva de gènere.
El 2013 va sorgir una discussió sobre la connexió
entre la violència de gènere i la guerra dins de
l’equip de “No More War” de l’SCI. Això va inspirar
una sèrie d’activitats sobre gènere, que va donar
com a resultat la creació dels Gender Blenders.

Des del 2015 s’han fet diverses activitats i seminaris
relacionats amb els feminismes, les identitats i les
diversitats sexoafectives. Aquest any, i com a resultat
d’un cicle de formacions anomenades “Gender
realities”, s’ha confeccionat una guia “Free to be
you and me” per tal de dotar d’eines per abordar
les desigualtats de gènere i la visibilització de les
diversitats des de l’educació no formal. S’espera
que sigui una eina que ajudi a fer que les activitats
de l’SCI siguin més segures i inclusives per a tothom,
independentment de la identitat de gènere o la
sexualitat.
S’han fet adaptacions en albanès, búlgar i serbi. La
versió macedònia està en procés.
MIDI Working Group
Enguany, l’SCI Catalunya ha continuat sent el motor
del Internacional MIDI Working group. Es tracta del
grup internacional encarregat de fer el seguiment
dels projectes de la zona de la Mediterrània.
Conjuntament amb SCI Itàlia i SCI Bèlgica i alguns
partners del sud de la mediterrània (sobretot
Baladna i ZAJEL, a Palestina) hem fet regularment
reunions de Skype per parlar sobre els intercanvis i el
treball conjunt a la zona de la Mediterrània. Hem fet
el seguiment de les propostes de camps de treball i
hem acollit dues entitats noves: un a Palestina (IPYL)
i un a Iran (Sarv Saan Cultural Heritage Group), amb
qui hem tingut l’oportunitat d’emplaçar voluntàries
catalanes als seus projectes. Des del grup també
va sorgir la proposta (al 2018) de fer un intercanvi
formatiu per reunir totes les branques i entitats
sòcies de la Mediterrània. Al final ho hem pogut
dur a terme al 2019 a Catalunya. Es tractava de
mirar quines formes d’activisme utilitzem i com el
fomentem dins de les nostres organitzacions. Al
mateix temps volíem aprofitar la trobada per fer mes
planificació. Del seminari van sortir moltes idees i ara
toca materialitzar algunes.
7.6. Adhesions i suports
Comunicats on ens hem adherit:
- Contra el racismo y por la solidaridad, defendamos
Casa Àfrica (Gener 2019 - Plataforma suport Casa
Àfrica)

- Campanya per la llibertat d’expressió i contra la criminalització de la solidaritat amb Palestina (Gener
2019 - Defensem Drets Humans)
- Continuamos defendiendo a Maleno (Febrer 2019
- Tras la manta)
- Manifest de rebuig als atacs xenòfobs contra el
centre Can Ganxo (Març 2019 - Ateneu Arreplega-

des Castelldefels)

- Manifestació #23MSTOPVOX (Març 2019 - Unitat
Contra el Feixisme i el Racisme)
- Prou lloguers abusius (Març 2019 - Sindicat de llogateres)
- Què hi ha darrere les flors de Sant Jordi? Sobre
explotació laboral de les treballadores del sud (Abril
2019 - Campanya Tras las flores)
- #SOSMescladís (Abril 2019 - Espai Mescladís)
- Pel dret a vot de les persones migrades (Abril 2019
- Plataforma Vot x tothom)
- El boicot a Israel és part de la lluita global antiracista (Juny 2019 - Coalició Prou Complicitat amb Israel)
- Comunicat de suport a la Union of Palestinian
Women’s Committees (Setembre 2019 - Paz con
Dignidad, Novact, SUDS – Associació Internacional
de Solidaritat i Cooperació, Mundubat Ongd, Sodepaz Euskal Herria y AECOS)
- 25N: Davant les violències masclistes, autodefensa
feminista (Novembre 2019 - Novembre Feminista)
- Manifest per la vida: en memòria de Guillem Agulló (Desembre 2019 - La lluita continua)

- No son invisibles, les invisibilizamos: exigimos vida
digna para la población joven migrante (Desembre
2019 - EXMENAS)
- Carta al IEC per retirar la paraula MENA com a proposta de neologisme per entrar al diccionari, per ser
un terme racista (Desembre 2019 - La Fede)
- En apoyo a las niñas, niños y adolescentes de la
casa de acogida de Hortaleza (Desembre 2019)

8. Comunicació
8.1. Eines de comunicació i impactes
Les eines online representen un element molt important en la comunicació de l’SCI. La web, el Facebook, 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 2019, com
cada any, s’ha incrementat la visibilitat de l’SCI mitjançant les xarxes socials, encara que les visites a la
web han baixat. La plataforma on més hem crescut
és Instagram, ja que tenim més de la meitat de seguidores que l’any passat.
Web nova i butlletins nous: resultats del primer any
A la memòria del 2018 explicàvem tot el procés de
diagnosi i de disseny de la nova web. Aquest 2019,
però, ha estat l’any en què s’ha estrenat, concretament el febrer de 2019. Per l’estrena pública vam

sicionament de la web. Tot i això, això ha fet que
es redueixin les visites a la web (tal com reflecteix la
gràfica anterior).
Tot i la notable disminució pel que fa a les usuàries
de la web (de 31.934 el 2018 a 24.958 el 2019) es pot
observar un increment en l’estona de navegació de
2:09 minuts el 2018 a 2:31 minuts aquest any i en la
reducció del rebot (aquelles persones que entren i
marxen immediatament) del 60,02% l’any passat al
52,29% aquest 2019. Comprovem doncs, un augment de la qualitat en la navegació i una bona rebuda del canvi de la web, que esperem que es vegi
reflectida quantitativament en els anys vinents.
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 xerrades informatives a diferents espais del territori i
l’enviament de l’exposició de fotografies de camps
de voluntariat.
Xerrades i fires
Hem fet un total de 51 accions de difusió, entre
xerrades informatives de camps de treball i llarga
durada, fires, i descobertes. Les hem fet en punts
d’informació juvenil, oficines joves, universitats, instituts i espais o centres juvenils i biblioteques. Terri-

fer una petita campanya de comunicació per tal de fer
arribar la notícia de l’estrena a les sòcies i voluntàries
de l’SCI, així com a les entitats amb qui col·laborem.
La nova web pretenia ordenar i fer més visible tota
la informació sobre voluntariat internacional i fer-la
més adaptada als nous usos dels dispositius. A més
del canvi en la imatge gràfica de la web, també vam
canviar-ne el domini, eliminant-ne el guió, (abans,
www.sci-cat.org, ara, www.scicat.org). Aquest canvi
en el domini ha suposat un repte, ja que ha volgut dir
començar des de 0 pel que fa al posicionament SEO
(Search Engine Optimization). Des de la inauguració
de la web hem estat treballant en les paraules claus
i altres eines per tal d’aconseguir de nou un bon po-

torialment, 40 han tingut lloc a la vegueria de Barcelona, 3 a la del Camp de Tarragona, 2 a Girona, 2 a
Lleida, 2 a la Catalunya Central i 1 a Andorra.
Hem participat en la fira de voluntariat de “Torna
Canviada” a La Fede, a la fira de la UPF Solidària, la
de Barcelona al món, al Rodamon Fest (a Girona), i a
la trobada Monifesta’t d’Esplais Catalans al Vendrell.
Hem fet dues descobertes sobre el voluntariat. Una
ha estat al Casal jove de Calafell i l’altre a la Vaqueria
amb l’institut INS Bellvitge.
“Dóna corda al voluntariat!” i el “Yes, we camp!”
El 13 de febrer va tenir lloc la trobada “Dóna corda al voluntariat”, on vam ajuntar voluntàries que ja
havien viscut l’experiència d’un voluntariat europeu i
de projectes LTV amb persones que estaven interessades i volien saber-ne més. Aquest any era la segona edició d’aquesta trobada, i vam ajuntar al voltant
de 20 persones.
I com ja venim organitzant cada any amb motiu del
començament de la temporada de camps de treball,
vam repetir l’acte del “Yes, we camp”, que promou
un intercanvi, com en el cas anterior, entre persones
que ja han fet camps amb l’SCI i persones que en
volen saber més. Ho fem en format de biblioteca humana i amb un pica-pica per amenitzar la tarda.
Concurs de fotos La Instantània i exposició itinerant
L’anual concurs de fotos de camps s’ha tornat a celebrar enguany. Aquest any vam seleccionar 8 fotografies i les votacions van tenir lloc durant la trobada
de voluntàries. La fotografia “L’art d’aprendre”, de

Roger Molist, va guanyar el premi Fotomovimiento a la fotografia més transformadora, mentre que
“Abraçant la multiculturalitat”, d’Alberto Tarragó va
guanyar el premi del públic a la més votada.
Enguany hem tornat a posar en marxa l’exposició
itinerant “Roda món i agita el teu entorn amb un
camp de treball”. 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 2019: Olesa de Montserrat, Girona, Manresa
i diferents barris de Barcelona.
8.3. Comunicats propis
Comunicat en suport a les treballadores de Setem
Catalunya
Setembre 2019. Des de l’SCI vam fer un comunicat
per xarxes socials i enviat a la junta de Setem Catalunya mostrant la nostra preocupació per la situació
descrita per les treballadores de Setem Catalunya
fent referència a pràctiques poc horitzontals i autoritàries dins del sí de l’equip tècnic.
A claim for freedom as a space of consensus
Octubre 2019. Des de l’SCI Catalunya i arran de
la sentència que declarava culpables als polítics i
activistes que van organitzar el referèndum de l’1
d’octubre, vam enviar un comunicat a la resta de
branques de l’SCI per mostrar la nostra indignació
per la judicialització del procés i per defensar la llibertat dels presos i preses polítics.

8.4. Aparicions a mitjans de comunicació
16 de Gener. Boca Ràdio.
“La Caixa Negra - 78 - Monique Makon + Lafede.
cat”. Entrevista a Noah sobre la fira de voluntariat
internacional Torna Canviada.
4 d’abril. cnjc.cat.
“SCI Catalunya: Camps de treball de base associativa”. Entrevista sobre el funcionament dels camps
de treball.
1 de juliol. Nació Digital - Muntanya.
“En marxa els camps de treball per recuperar els
camins antics de la Vall de Siarb”. Notícia sobre un
camp de treball a la Vall de Siarb.
11 de juliol. Informatius TV3.
“Camps de treball internacionals al Pallars per lluitar contra el racisme”. Entrevista sobre el voluntariat internacional a Sarah Moinet i Alberto Tarragó,
coordinadores de l’intercanvi juvenil.
1 d’agost. diaridegirona.cat.
“Tortellà Netegen la bassa de can Camps”. Notícia
sobre un camp de treball a Tortellà.
10 de desembre. CCMA.
Gravació del 30 minuts “Objectiu 0,7%” a La Vaqueria. El reportatge s’ha emès el dia 11 de gener
del 2020.
31 de desembre. Xarxanet.
“Els 100 anys del SCI Internacional recollits en un
llibre”. Notícia.
Campanya Young Defenders
18 de juliol. Catalunya Plural.
“Young Defenders: els joves de la Mediterrània
que resisteixen la vulneració dels drets humans”.
Notícia sobre la campanya Young Defenders.
11 de juliol. Lleida TV.
“Llaços internacionals”. Notícia sobre la campanya
Young Defenders.

9 de juliol. Nació Digital - Baix Montseny.
“Intens cap de setmana de dues joves activistes de
la Mediterrània al Baix Montseny”. Notícia sobre la
campanya Young Defenders.
5 de juliol. Ràdio Vitamènia - Santa Maria de Palautordera.
“Entrevistes d’actualitat”. Entrevista a Sara Centellas sobre la campanya Young Defenders.
15 de juliol. Territoris.cat.
“Dues activistes palestines i sahrauís exposen la situació d’aquests països a Castelldans”. Notícia sobre la campanya Young Defenders.
18 de juliol. Xarxanet.
“Presentació de l’informe: ‘Young Defenders: vulneracions de drets a joves de la Mediterrània’”. Notícia sobre la campanya Young Defenders.
Fugir per estimar i ser
14 de maig. La Directa (número 477 i online)
“Fugir per estimar i ser”. Reportatge sobre el documental ‘Fugir per estimar i ser’ realitzat a partir de
la beca DEV Reporter sobre la criminalització de la
comunitat LGTBI al Marroc.
20 de maig. Ajuntament.barcelona.cat
“Del Marroc a Barcelona, resistències i asil LGTBI”.
Notícia sobre el documental ‘Fugir per estimar i ser’.
17 de juny. Ràdio Malva.
“#Radioflautas299: sobre el docu ‘Fugir per estimas i ser’”. Entrevista a Víctor Yustre, codirector del
documental “Fugir per estimar i ser”.
21 de juny. elforodeceuta.es
“Resistencias y asilo LGTBI de Marruecos a Barcelona pasando por Ceuta”. Notícia sobre el documental ‘Fugir per estimar i ser’.
26 de juny. Pikara Magazine.
De Marruecos a Barcelona, asilo y resistencias LGBTI. Notícia sobre el documental ‘Fugir per estimar i
ser’.

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!
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.
A totes, moltes gràcies!

