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Benvinguda

Estimades companyes,

un any més us fem arribar la memòria del que ha 
estat l’any 2020, un de ben particular per a totes. Els 
canvis i els reptes són una constant en el dia a dia de 
la nostra entitat, però aquest any hem viscut moments 
que ens han fet repensar-nos profundament. La 
pandèmia ocasionada per la covid-19 ha estat un clar 
exemple de com n’és de global el món en què vivim 
i de com n’és d’urgent repensar un sistema que el 
col·lapsa. A nivell logístic, la nostra realitat ha estat ben 
diferent d’altres anys. Hem hagut d’adaptar moltes 
activitats al format online: camps de treball, projectes 
internacionals, trobades amb la base social local i les 
activistes internacionals, així com les reunions de junta 
i la feina diària de l’equip tècnic, que també han estat 
majoritàriament telemàtiques. De positiu en traiem 
que més companyes d’arreu del territori han pogut 
participar-hi gràcies a aquest format, ja que ha salvat 
distàncies i temps de desplaçament per aquelles que 
viuen fora la zona metropolitana.

Aquest ha estat també l’any del centenari de l’SCI 
Internacional (que encara no hem pogut celebrar 
com ens agradaria!). La situació actual ha fet que 
les activitats pensades s’allarguin una mica més en 
el temps o prenguin formes adaptades a la “nova 
normalitat”. Una nova normalitat que volem entendre 
com l’oportunitat de transformar la nostra realitat, 
convençudes que els valors que van motivar la creació 

del nostre moviment ara fa 100 anys continuen essent 
tan necessaris com sempre: seguim apostant per la 
solidaritat internacional i per la cerca comuna de 
respostes globals als problemes de totes i entenem 
que la justícia només és justa si és global. Durant aquest 
any, hem posat energia a afrontar tots aquests reptes en 
coherència amb els valors del SCI, hem buscat maneres 
de trobar solucions conjuntes, tant a nivell local com 
a nivell internacional, ens hem reinventat logísticament 
i ens hem reafirmat en els nostres valors: la justícia 
global i l’ambiental, els feminismes, la noviolència, 
la solidaritat internacional, la diversitat, la mirada 
decolonial i el pensament crític.

Fer-ho no hauria estat possible sense la gran 
implicació del nostre equip tècnic, que ha buscat en 
tot moment la manera de respondre a les necessitats 
i urgències d’aquest context inestable, amb gran 
capacitat d’adaptació i amb més hores extres del 
que ens agradaria. Gràcies, equip, per ser-hi sempre 
i per arribar on cal quan la junta no podem fer-ho. 
Finalment, també volem donar les gràcies a totes les 
activistes i voluntàries que heu demostrat ganes de 
seguir participant i ser part de l’SCI passi el que passi! 

Moltes gràcies a totes. 

La Junta del Servei Civil Internacional

“La pandèmia ocasionada per la covid-19 ha estat un clar exemple de com n’és de “La pandèmia ocasionada per la covid-19 ha estat un clar exemple de com n’és de 

global el món en què vivim i com d’urgent és repensar un sglobal el món en què vivim i com d’urgent és repensar un sistemaistema que el col·lapsa” que el col·lapsa”



1. Presentació

1.1. Qui som?1.1. Qui som?

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

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

Basem la nostra estratègia  en diversos eixos de 
treball:

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

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

• Les formacions localsformacions locals i internacionals com a 
eines per promoure la justícia global i empoderar 
la ciutadania perquè esdevingui agent de 
transformació social. 

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

1.2. Missió, visió i valors1.2. Missió, visió i valors

Missió

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

Visió

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

Per això volem:

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

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

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

•  Ser reconegudes en educa-
ció per la pau entesa com un 
procés participatiu basat en 
l’educació i el pensament crí-
tic 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.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Valors



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 2020, 
la junta hem estat: la Bàrbara, la Laia, la Marta, el 
Toni i el Poldi. L’Ana i la Queralt van entrar de forma 
parcial per plantejar-se una incorporació oficial més 
endavant.

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. 

Moltes de nosaltres formem part també de grups 
locals, cosa que ens permet tenir ben present la 
visió de base i la connexió amb les activistes de 
diversos grups per tal de completar la visió global 
que requereix i aporta ser membre de la junta. 
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 2020, a l’ateneu popular L’Engranatge, 
vam renovar i aprovar la junta del SCI Catalunya. 
Aquest ha estat un any de reptes i de canvis, tant 
a nivell intern com a nivell extern. Això ens ha fet 
repensar-nos en profunditat i que ens han sacsejat 
de dalt a baix. Com a junta hem hagut d’afrontar 
moments difícils, cosa que hem fet tan bé com 
hem sabut, entre totes i exigint-nos la màxima 
coherència amb els principis i les maneres de fer 
de la nostra entitat. Hem intentat posar al centre les 
cures, la sinceritat i la responsabilitat que representa 
la nostra posició.     

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 repartir-
nos tasques i responsabilitats. Us els detallem a 
continuació:

• La Laia Moliné Vilà ha fet de Tresorera. 
• El Poldi Galmes López ha fet de Vocal. 
• L’Antoni Feliu ha fet de Vocal.
• La Bàrbara Casas Barrachina ha fet de Secretària, 

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 organitzat per 
referents:

• La Marta i la Bàrbara han estat referents de l’eix 
1: Voluntaritat internacional i transformador.



• La Laia, la Bàrbara, en Poldi, el Toni i l’Ana 
han estat referents de l’eix 2: Activisme local i 
empoderat.

• La Laia, el Poldi i la Marta 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.

• Totes hem estat referents de l’eix 5: Estructura 
coherent i sostenible, dins del qual la Bàrbara i 
la Laia han estat referents de l’àmbit de cures i el 
Toni i la Laia, de la comissió econòmica.

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 
que hi tenim rols de responsabilitat com a activistes. 
També estem obertes a la possibilitat d’incorporar 
activistes de la base social en els grups de referents 
per compartir així tasques, responsabilitat i visió. 

1.5. Equip tècnic 

Durant el 2020 hem tingut alguns canvis a nivell 
d’equip tècnic per adequar-se a les necessitats de 
l’entitat, així com canvis derivats d’altres oportuni-
tats per a algunes treballadores. Hem comptat de 
nou amb una persona en suport a l’àrea de comu-
nicació a través del Programa de Garantia Juvenil 
i dues persones voluntàries europees a través del 
European Solidarity Corps.

Camps de treball internacionals 
Anna Ametlla Gutiérrez (fins al febrer del 2020)
Laura Curull Tarrida (des del febrer del 2020)

Voluntariat internacional de llarga durada i 
participació local
Clara Barniol i Pla

Camps de treball al territori i projectes internacionals
Júlia Mullerat Padró

Cultura de pau i mediterrània 
Max Carbonell Ballestero

Comunicació i difusió
Marta Pérez Fargas (fins al setembre del 2020)
Júlia Massagué Castells (des de l’octubre del 2020)

Gestió 
Josep M. Ballarín Cuadra
 
Administració
Miguel Morilla Hernández
 
Persona en pràctiques
Júlia Massagué Castells (fins al juny del 2020)
 
Voluntàries internacionals (EVS)
Bogumila Hladki (fins al setembre de 2019)
Martin Perchinkov (fins al setembre de 2019)
Cristina Debu (des de l’octubre del 2020)
Antonella Di Matteo (des de l’octubre del 2020)



1.6. Fonts de finançament i resultats econòmics

El 2020 ha estat un any molt difícil, també econòmicament parlant, la pandèmia ha paralitzat els camps interna-
cionals, les jornades de formació presencial, els seminaris i intercanvis i ens hem vist obligades, per preservar el 
benestar col·lectiu, a reduir la mobilitat local i l’ús dels espais col·lectius. A més de la crisi sanitària, l’SCI Cata-
lunya ha afrontat un repte econòmic majúscul, amb una reducció del 90% dels ingressos propis.

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. El resultat econòmic d’aquest 2020 ha estat 
de +763,11€. *

Aquest any hem rebut el finançament de les següents institucions:

240.942,50€

48.703,85€

1.015,21€

60.724,14€

75.246€

148.751,07€
19.091,41€

67.787,90€

5.087,47€

49.575,25€

16.238,85€

* En el moment de publicació d’aquesta memòria, aquests comptes estaven en tràmit d’auditoria.

11.000€

130.321,44€



1.7 Cap a una major coherència ètica

La construcció d’una societat justa, ètica, que aju-
di a desenvolupar tot el potencial de les perso-
nes, respectuosa amb els éssers humans, el medi 
ambient i els territoris passa també per un canvi 
en relacions econòmiques. Per visibilitzar el nos-
tre compromís i promoure l’ESS som xinxetes del 
mapa d’ESS Pam a Pam i també, amb l’objectiu de 
millorar, passem comptes no només amb l’audito-
ria anual, sinó també a través del Balanç Social de 
la XES. 

En aquest sentit, buscant en les arrels de l’econo-
mia: 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 se-
ves relacions, així com les dinàmiques de consum. 
Fruit d’aquest procés intern, i seguint la Guia pràc-
tica de consum conscient i economia solidària per 
a associacions que vam publicar el 2017, 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 projec-
tes amb qui compartim visió i valors.

Seguint aquesta línia hem apostat per proveïdors 
significatius de l’economia social i solidària, mem-
bres del grup ECOs (com Arç, Trèvol, Som Energia 
i Celobert) i de la  Xarxa d’Economia Solidària de 
la qual també som membres i de qui prioritzem 

proveïdors i projectes conjunts (Cevagraf, Ciutat 
Invisible, Col·lectiu Ronda, Els Caus, Gestió Inte-
gral, l’Esberla…). Fora d’aquestes xarxes tenim 
en compte iniciatives juvenils, criteris ambientals, 
proximitat, inserció i projectes socials que du-
guin 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 com-
postable. A més, enguany hem fet una compra de 
mascaretes de tela pel personal de l’oficina a l’As-
sociació Popular de Venedors Ambulants.

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 
i estàndards oberts treballant amb Sinergia. La cons-
trucció d’una societat justa, ètica, que ajudi a desen-
volupar 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

La seu de l’SCI Catalunya forma part de la història 
del barri del Raval. Per aquest motiu, des de l’entitat 
s’han fet molts esforços en els darrers anys per 
adaptar l’espai a la funcionalitat actual, assegurant 
l’accessibilitat i adaptant-lo a les necessitats actuals, 
alhora que s’ha preservat l’arquitectura i el disseny 
de l’espai, conservant l’encant de l’antiga Vaqueria, 
que va estar activa fins a mitjans del segle XX.  

Enguany, tot i que ha estat la major part del temps 
tancada al públic, s’han implementat les mesures de 
prevenció de la Covid 19 en els llocs de treball, així 
com en els espais socials, per aquells períodes on la 
pandèmia ha permès la realització d’activitats amb 
aforament reduït.

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, 
les trobades del Grup de Joves d’Irènia i el Grup de 
suport de persones represaliades del Raval. 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

És un espai associatiu i autogestionat situat al 
carrer Princesa de Barcelona que combina un ús 
habitacional col·lectiu amb ús d’espai de treball, 

pensat per a acollir projectes internacionals i altres 
activitats associatives.

L’espai també està obert a l’ús per part de moviments 
socials i l’acollida d’activistes. Es demana tenir cura 
de l’espai i els recursos compartits i col·laborar 
econòmicament, en la mesura del possible, en el 
sosteniment del projecte.

Ca l’Elna es va posar en marxa el setembre del 2017, 
i des d’aleshores s’han acollit desenes d’activistes 
i voluntàries internacionals. Tot i això, durant el 
2020 a causa de la situació global només ha sigut 
la residència de les voluntàries ESC de l’oficina de 
l’SCI i hi ha hagut només algunes acollides puntuals 
de voluntàries de camps o altres projectes ESC a 
Catalunya.



2. L'SCI en xifres

* Al webinar de Mandla Mandela vam tenir un impacte molt elevat, que comptem a part d’aquestes dades: +200 persones inscrites, +500 persones 

connectades en directe al Zoom de 38 països diferents i  +8.000 visualitzacions del vídeo.



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 cons-
trucció de pau que es promou des de l’SCI.

És un treball traçat des de la solidaritat i el suport mutu en l’àmbit 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’expe-
riències d’interculturalitat i de treball cooperatiu entre les persones voluntàries.



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. Durant el 2020 hem aconseguit consolidar el vincle amb entitats 
que treballen amb persones amb diversitat física i en risc d’exclusió social per motius econòmics. Dit això, hem 
emplaçat a 10 joves amb diferents perfils d’exclusió que han participat en camps de treball i en un intercanvi 
juvenil a Croàcia.

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. Aquest any ha estat tot un repte, però tot i això hem aconseguit organitzar 3 camps de treball 
presencials i 1 camp formatiu online.



Camps al territori

Es tracta d’una idea de solidaritat traçada des del 
treball en l’àmbit 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 aconse-
gueixen un efecte multiplicador, ja que amb recur-
sos molt limitats centenars de persones a tot el món 
col·laboren i viuen en una experiència transforma-
dora. Aquest any ha estat tot un repte organitzar-ne 
3, mantenint-nos pendents de les mesures, de qui-
nes activitats es mantenien i quines no. Els grups 
de participants han estat majoritàriament locals, fet 
que ha facilitat la participació en els camps tot i que 
s’hi ha mantingut la diversitat.
 
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 pro-
jecte. Per això, a més de les tasques que es des-
envolupen, es programen activitats de coneixença 
del territori, de participació en els teixits associatius 

de cada població, en 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 di-
namitzar el grup i teixir aliances amb les associa-
cions de la comunitat local. Les persones que han 
coordinat els camps van participar en la formació 
prèvia on es van treballar continguts per a la facilita-
ció de grups i la transformació de conflictes. 

A més, hem fet visites a 2 dels camps, en les quals 
hem aprofitat per dinamitzar un taller preparat pel 
Grup Pel Suport (GPS) als camps. Cada grup de vo-
luntariat podia escollir quin taller preferia: perspec-
tiva 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.



Aquest any hem dut a terme els següents projec-
tes: 

Recuperació d’antics camins i descoberta de la vall 
de Siarb (Llagunes)
El refugi de la Vall de Siarb ha acollit dos camps de 
treball amb l’SCI durant aquest any, un al juliol i un 
altre a l’octubre. Els grups de voluntàries han parti-
cipat en la neteja i rehabilitació d’antics camins ru-
rals de la vall, col·laborant així amb el projecte de 
Museu de camins que s’està generant des de l’en-
titat. El grup de voluntàries ha pogut gaudir d’un 
entorn natural únic en aquesta vall de l’Alt Pirineu.
Entitat local: Balmes Blancs

Increïble sostenible (Valls)
Can Pipirimosca no falla mai a la seva cita d’acolli-
da de camps de treball a l’estiu. El camp havia de 
donar suport a l’organització de la Fira Increïble 
Sostenible emmarcada en el festival FirAgost de 
Valls. Tot i que el festival no es va dur a terme, es 
va mantenir el camp on 10 voluntàries d’arreu de 
l’estat espanyol van preparar activitats als horts ur-
bans de Valls, com un mercat d’intercanvi, a més a 
més de donar suport amb les tasques de la finca 
de Can Pipirimosca i aprendre a viure d’una mane-
ra més sostenible.
Entitat local: Can Pipirimosca

Planting the feminist SEED: Sensitize, Empower, 
Engage, Dare! (Online)
Del 2 a l’11 de novembre l’SCI Catalunya va dur a 
terme aquesta formació online per aprofundir en 
els feminismes des d’una perspectiva d’intercanvi 
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i coneixement mutu entre les 18 participants inter-
nacionals que es van inscriure. L’organització d’un 
camp d’estudi online ha estat una nova experièn-
cia que esperem repetir aviat per aprofundir en no-
ves temàtiques i aportar una perspectiva crítica a 
totes les interessades.
Entitat local: SCI Catalunya

Trobada de promotores

Aquest any s’ha dut a terme una trobada de pro-
motores de camps online on han participat 20 
persones entre promotores, coordinadores, el 
Grup Pel Suport als camps (GPS) i equip tècnic. 
El motiu d’aquesta trobada, que es va realitzar el 
30 de maig, 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 va-
lors.

En aquesta ocasió, la trobada va servir, a part de 
fer xarxa i intercanviar experiències, per compar-
tir els reptes de les entitats i els camps en aquest 
any tan difícil per a la mobilitat. Vam debatre en 
petits grups en funció de la temàtica dels camps o 
d’interès (agroecologia, patrimoni i territori, tre-
ball social) i en vam extreure reflexions molt inte-
ressants sobre noves formes de vida més sosteni-
bles i resilients. El fet que la trobada fos online va 
afavorir que hi poguessin assistir persones d’arreu 
del territori, des dels Pirineus fins a les Balears. 

Cicle Els camps a casa

Durant el mes de juny vam realitzar el cicle de 
converses #ElsCampsaCasa, com a resposta a la 
situació de pandèmia i confinament en l’època en 
què habitualment comencen els camps de treba-
ll. Vam decidir dur a terme aquestes 6 converses 
per Instagram on remarcar i compartir l’experièn-
cia d’algunes de les entitats i col·lectius amb qui 
coorganitzem els camps i reflexionar aportant el 
seu punt de vista sobre la situació actual, els rep-
tes i els objectius dels seus projectes. 

Vam poder parlar sobre sostenibilitat, cures, eco-
nomies sostenibles i cultura transformadora en 
context Covid19, entre altres aspectes de cadas-
cun dels projectes. Vam comptar amb el Marc i la 
Gemma de l’associació Balmes Blancs, la Jana i 
el Marc del col·lectiu Eixarcolant, el Pere de Can 
Pipirimosca, l’Alba de la Xarxa d’Economia Social 
i Solidària, el César i l’Oscar de Resilience Earth 
i la Glòria i el Manel de la IMAGInada. Agraïm 
la participació tant de les entitats promotores de 
camps com a les voluntàries que van dinamitzar 
les converses amb elles i van fer aquest cicle tan 
interessant. 



3.2. Voluntariat de Llarga durada

El voluntariat de llarga durada consisteix en la pos-
sibilitat 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 (pro-
jectes de llarga durada de la xarxa de l’SCI). Per la 
durada d’aquest programa, s’ha vist menys afectat 
durant l’any que el voluntariat de curta durada. 

Acollida 

Durant l’any 2020 hem acollit 7 voluntàries europees 
(ESC) dins el programa European Solidarity Corps 
de la Comissió Europea. Hem tingut a l’oficina a la 
Bogumiła Hładki (Polònia) i el Martin Perchinkov (Ma-
cedònia) fins al setembre i els han agafat el relleu 
la Cristina Debu (Romania) i l’Antonella Di Matteo 
(Itàlia). 

Hem estat també l’organització coordinadora per 
als projectes d’ESC a Mas les Vinyes, un projecte de 
permacultura al Lluçanès, i la Comunitat els Avets de 
Moià, que es dedica a l’atenció i acompanyament 
de persones adultes amb diversitat funcional. A Mas 
les Vinyes han arribat 2 voluntàries ESC el 2020: la 
Fadime Kiliç (Turquia) i l’Anna Gundersen (Dinamar-
ca). Als Avets han arribat 3 voluntàries ESC el 2020: la 
Leonie Busch (Alemanya), la Manon Coelho (França) i 
l’Aida Khugaeva (Rússia).

Emplaçament

Aquest any, a causa de la pandèmia, en general s’han 
reduït els emplaçaments de llarga durada. Per una 
banda, els Long Term Volunteerings han tingut una 
davallada: aquest any només han marxat dues vo-
luntàries (dones) a Kènia (Teaching EarlyChildhood 
and Primary schools) i a Togo (Support to ASTOVOT 
coordination staff). En comparació amb l’any anterior, 
que vam fer 13 emplaçaments, atribuïm la reducció 
al següent: per una banda, la impossibilitat de viatjar 
per les restruccions de l’emergència sanitària. Per al-
tra, l’assumpció de despeses a càrrec de la voluntària 
davant d’una situació de crisi econòmica. Entenem 
que és un any diferent i, de fet, la difusió no ha estat 
en cap moment proactiva.

Per contra, el nombre d’enviaments ESC s’ha mantin-
gut respecte a l’any passat: hem emplaçat 11 volun-
tàries (10 dones i 1 home) a 9 països: 2 a Alemanya, 
1 a Romania, 2 a Suècia, 2 a Itàlia, 1 a Holanda, 1 a 
Bèlgica, 1 a Lituània i 1 a Grècia.

Enguany hem notat molt d’interès respecte als ESC; 
tot i que, igual que els LTV; també hi ha hagut moltes 
baixes d’última hora per la incertesa de la pandèmia. 
Creiem que el fet que els ESC siguin subvencionats 
per la Comissió Europea fa que en moments de crisi 
moltes joves ho vegin com una oportunitat per te-
nir una experiència de voluntariat amb un cost molt 
baix. De totes les emplaçades, la majoria són de la 
província de Barcelona (9 persones), excepte 2 que 
són de la província de Lleida. 



3.3. Intercanvis juvenils

Els intercanvis juvenils són projectes d’educació per 
la pau de curta durada que uneixen grups de joves 
de diferents països i els donen l’oportunitat de for-
mar-se, debatre i aprendre al voltant d’una temàtica, 
mentre coneixen noves cultures. Cada grup de joves 
compta amb una persona coordinadora per acom-
panyar el grup. 

Acollida

Des del 2015, cada estiu acollim un intercanvi juve-
nil a Catalunya. L’objectiu és treballar per la inclusió 
social i perquè les activitats de l’SCI en l’ambit inter-
nacional arribin a tothom, també a joves amb menys 
oportunitats. 

L’intercanvi juvenil del 2020 no es va poder realitzar 
i l’hem posposat per dur-lo a terme durant el 2021. 
El projecte s’anomena “Think global, act rural 2.0” i 
la intenció és fer-lo de nou al Refugi de les Valls de 
Siarb a Llagunes, on els participants podran apren-
dre sobre l’entorn i donar suport a la reconstrucció 
de camins antics a més de debatre sobre el racisme, 
la migració i les identitats culturals i de gènere per 
aprofundir sobre conflictes existents i posicionar-se 
per la justícia social. 

Emplaçament

El febrer del 2020 vam enviar 5 participants (2 nois 

i 3 noies) i 1 coordinador a un intercanvi juvenil a 
Croàcia sobre l’autoestima en les persones joves. El 
projecte estava organitzat per l’entitat Carpe Diem i 
es va titular “What do you see when you look in the 
mirror?”. 



Des de l’SCI treballem per la justícia global i la cons-
trucció de pau enllaçant la tasca internacional amb 
la visió local, ja que per a nosaltres no tindria sen-
tit 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 2020 moltes de les activitats que hem fet 
han estat desenvolupades pels grups i voluntàries 
locals. Un any més, veiem imprescindible la implica-
ció 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 

Al llarg de l’any l’SCI promou diferents espais de tro-
bada de la base social. Aquests moments serveixen 
per reflexionar, formar-nos, decidir, cuidar-nos o tot a 
la vegada. Aquí teniu el recull d’espais de participa-
ció de l’any 2020.

Assemblea General Ordinària
El major espai de governança de l’entitat va tenir lloc 
el dissabte 29 de febrer. Ens van acollir molt amable-
ment a l’Ateneu L’Engranatge (Marina-Zona Franca), 
a Barcelona. La jornada va anar de la següent ma-
nera: després d’un repàs distès de què havíem fet 
el 2019 els grups van presentar què havien fet. Se-
guidament, vam passar comptes i vam aprovar el ca-
lendari pel 2020. Vam acomiadar dues membres de 
la Junta i en vam acollir (per vot secret de les sòcies) 
dues de noves. 

Després d’un dinar boníssim a càrrec de Ca la Rosa, 
vam fer un taller d’Acció Ecofeminista per qüestio-
nar-nos com incorporem la mirada ecologista i eco-
feminista a l’entitat. En total, a l’AGO hi van assistir 
30 persones (21 dones i 9 homes).

Trobada de creació de discurs Covid
De cop i volta ens vam plantar al març, confinades i 
desorientades. Calia trobar un espai per cuidar-nos, 
però també per reflexionar sobre quin era el posicio-
nament de l’SCI respecte a la situació de crisi sani-
tària que teníem a sobre. Per aquest motiu, vam fer 
una crida a la  base social per parlar sobre què estava 
passant. La trobada va ser el 10 de juny per Zoom i hi 
van participar 14 persones (10 dones i 4 homes). Vam 
parlar sobre alguns dels valors de l’SCI amb relació a 
la pandèmia. L’estona compartida no ens va fer arre-

4. Activisme local

glar el món, però va ser una retrobada bonica per 
reconnectar entre la base social i teixir forces entre 
totes.

Trobada d’activistes i sopar d’estiu
Enguany, el sopar d’estiu va ser més tard que de cos-
tum: l’1 de juliol. Volíem que fos un espai per cui-
dar-nos després del confinament total, així que vam 
apostar perquè fos presencial. L’espai alliberat que 
ens va acollir, la Bartola, va ser un descobriment al bell 
mig del Raval. Durant la tarda vam tenir moments per 
compartir les sensacions que havíem tingut durant el 
confinament, per llegir els relats guanyadors del con-
curs “Retalls de voluntariat” i també simplement per 
xerrar i sentir-nos a prop. Vam veure-hi algunes cares 
veteranes i d’altres de noves; en total vam ser 29 per-
sones (5 homes i 24 dones) al llarg de la tarda. Va ser 
un moment d’energia bonica.

Trobada de voluntàries
Tornades de l’estiu, vam aprofitar la tarda del dissab-
te 3 d’octubre per retrobar-nos amb les voluntàries 



que havien fet camps durant els mesos més caloro-
sos, però també amb les activistes de l’SCI amb qui 
feia mesos que no ens vèiem. Ens vam trobar - amb 
mascaretes, gel i grups reduïts - 26 persones (18 do-
nes i 8 homes) a l’Antiga Escola de la Massana (Bar-
celona), que ens va obrir les portes per mostrar-nos 
el projecte alliberat que tenen per al barri. 

Durant la trobada, vam compartir les experiències 
dels voluntariats i també vam conèixer en profundi-
tat la tasca dels grups locals. A més, vam votar les 
diferents fotografies candidates del concurs La Ins-
tantània i vam descobrir-ne la guanyadora. 

Curs de portaveus
Aquest any, hem organitzat amb el CRAJ el primer 
curs de portaveus per a entitats juvenils i col·lectius. 
L’objectiu de la formació, que va consistir en dues 
sessions teòriques i una pràctica, va ser donar eines a 
les activistes perquè fessin arribar millor el missatge 
de les seves entitats als mitjans de comunicació. 

La formació es plantejava inicialment de manera pre-
sencial, però va acabar sent online. Hi van participar 
17 persones (12 dones i 5 homes) que van valorar 
molt positivament tot el curs, però sobretot la sessió 
pràctica, que va consistir en una entrevista en direc-
te a cada activista. Les participants s’emporten més 
tranquil·litat, seguretat i menys vergonya! També es 
va valorar molt bé que les formadores fossin dues 
persones que treballen en l’entorn del periodisme, 
ja que saben de què parlen, donen bons consells i 
expliquen anècdotes, fet que enriqueix la formació.

Amiga ViSCIble, trobada d’hivern i presentació Pla 
Estratègic 2022-2025
A finals d’any ens hauria tocat fer un bon sopar per 
cuidar-nos entre activistes, sòcies i treballadores de 
l’entitat. No obstant, les restriccions de mobilitat van 
impedir-ho… presencialment. Així doncs, vam impul-
sar un joc en línia perquè, tot i ser lluny i a través 
d’una pantalla, també ens poguéssim cuidar entre 
voluntàries: L’Amiga ViSCIble! Que va ser un joc per 
conèixer altres activistes de l’SCI. Cada dia hi havia 
propostes de jocs i mini-activitats per fer amb les 
“amigues” que t’assignessin. El joc va durar sis dies 
i va culminar amb la trobada en línia del 16 de des-
embre. 

A la trobada vam posar cara a les nostres amigues i 
vam tenir una primera estona lúdica. Després, vam 
tenir la primera presa de contacte amb el procés par-
ticipatiu del Pla  Estratègic 2022-2025. El Pla Estra-
tègic serà el full de ruta pels quatre anys vinents de 
l’entitat. Per elaborar-lo, durant el 2021 tindrem un 
seguit d’espais de debat participatius per parlar de 
quin rumb vol seguir l’SCI. Durant la trobada d’hivern 
vam fer el tret de sortida del procés participatiu amb 
un debat sobre l’estat del món i de quines coses o 



temes voldríem abordar al Pla Estratègic. A la troba-
da vam ser 16 persones (14 dones i 2 homes).

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 di-
ferents trobades i activitats obertes. A més, ens hem 
sabut adaptar a les circumstàncies actuals i continuar 
la nostra activitat en format digital.

Durant el curs hem pogut dur a terme diferents acti-
vitats com el Cinema a la Fresca on vam generar tot 
un debat a partir del documental de les Kellys. No 
només això, sinó que hem participat de les diferents 
mobilitzacions que es feien a la ciutat de Barcelona 
en dies claus com el 25N o el 8M. 

Posteriorment, amb les restriccions de mobilitat i de 
trobades, hem aprofitat per iniciar tot un conjunt de 
formacions internes a partir de documents i llibres 
que tracten temes del nostre interès. De moment 
hem parlat sobre teoria queer i de la intersecciona-
litat entre gènere i diversitat funcional. Finalment, 
durant les vacances de Nadal vam dur a terme una 
campanya a través de les xarxes socials de l’SCI Ca-
talunya on posàvem de manifest les actituds masclis-
tes i LGTBIfòbiques que es donen durant aquestes 
festivitats.

Justícia climàtica
La intenció del grup de Justícia Climàtica és reflexio-
nar i sensibilitzar sobre temàtiques relacionades amb 
el medi ambient, el consum responsable i l’emergèn-
cia climàtica. 

A principis d’any, vam aprofitar per realitzar for-
macions internes a partir de les inquietuds de les 
membres del grup. Aquestes van servir per apren-
dre sobre la rellevància de diferents temàtiques que 
desconeixem. Així i tot, vam haver-ho d’aturar, per la 
situació provocada per la COVID-19.

Dur a terme reunions i activitats en format digital ha 
estat complicat, ja que dificultava els ritmes i el con-
tacte i cohesió entre les membres de l’equip.
Ara estem duent a terme tot un procés de debat in-
tern i reformulació per a veure com continuem fent la 
nostra activitat durant aquest temps de confinament 
municipal i de limitació de les trobades presencials.

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 metodo-
logies que utilitzen són l’autoformació i l’educació 
no formal. El grup va donar la benvinguda a 8 noves 
membres el mes de gener. La formació per a forma-



dores que havíem de fer al març, però, per raons evi-
dents es va haver de suspendre. De totes maneres, 
vam començar el contacte entre activistes de manera 
virtual.

El moment actual va portar moltíssima feina a la Bor-
sa, ja que es van currar una formació virtual adaptant 
les dinàmiques de la presencial. Les membres de la 
nova Borsa també van poder participar en la forma-
ció virtual per familiaritzar-se amb els materials. Va 
ser tota una experiència fer-la en línia! Actualment, 
hi participen 12 dones i un home. 

Borsa d’ Entre[terres]
La Borsa de Formadores d’EntreTerres és el grup que 
té per objectiu donar resposta a la demanda de ta-
llers de la guia educativa Entre[terres] que ens arri-
ben a l’SCI. El grup va néixer el 2018 i després de 
dos anys de funcionament, durant l’any 2020 hem 
comptat amb 3 talleristes actives, la Laura, la Melissa 
i l’Alberto. Si bé hi havia força tallers previstos per al 
2020, els vam haver de cancel·lar per l’arribada de 
la pandèmia. Tanmateix, vam aprofitar el temps de 
confinament per actualitzar els continguts de la guia 
l’any 2020 (dataven de 2017).

Finalment, després de l’estiu vam poder reprendre 
l’activitat i vam realitzar tallers en coordinació amb 
Escoltes Catalans i amb l’IEMED. En el primer cas, 
vam realitzar 3 tallers a caps d’agrupament d’escol-
tes. Parlem, doncs, de formacions a formadores amb 
un potencial efecte multiplicador. En el segon cas, 
parlem de tallers a centres “anomenats” d’alta com-
plexitat en el marc del Programa Intercultural de l’IE-
MED. Vam fer 3 tallers presencials a joves de 16 anys 
de l’INS Carles Vallbona (de Granollers) sobre Mare 
Mortum i Drets Humans, Racisme i Transformació So-
cial.

GPS
Fa tot just un parell d’anys es va crear el Grup Pel Su-
port (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 2020 s’han incorporat noves membres al 
grup i hem seguit reunint-nos de manera online.   
Hem visitat 2 camps on hem fet tallers sobre pers-
pectiva de gènere i comunicació noviolenta. 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 el confinament 
vam dur a terme la campanya #JoMaiMaiEnUnCamp 
per compartir experiències als camps. 

Midicat
Midicat és el grup local de joves activistes que tre-

balla per enfortir els vincles de l’SCI amb els partners 
de la Mediterrània i teixir xarxa amb organitzacions i 
col·lectius, en especial aquells de la seva ribera sud. 
Aquest grup, a més a més, fa una important tasca de 
sensibilització, suport i solidaritat amb les lluites dels 
pobles del sud global. En especial, amb aquells in-
drets on hi ha conflictes latents, més empobrits i amb 
més vulneracions de drets fonamentals. 

En aquest sentit, la situació del poble palestí o el po-
ble sahrauí són dues de les prioritats de l’estratègia 
de l’SCI, tal com es veu reflectit en totes les activi-
tats que fem i xarxes que fomentem. En aquest sen-
tit, enguany hem seguit molt actius en representació 
de l’SCI dins la Coalició Prou Complicitat amb Israel 
(CPCI). També ens hem implicat a la Plataforma pel 
Sàhara, que després de l’estiu i arran de l’esclat del 
conflicte bèl·lic, ha esdevingut de nou un espai molt 
actiu per a una resolució democràtica del conflicte i 
en defensa dels DDHH de les sahrauís.

Les voluntàries de Midicat van organitzar i dinamit-
zar una sessió del VIè Cicle de “Cinema a la fresca, 
cinema de lluites al Raval” que es va realitzar el Juliol 
passat a l’Àgora Juan Andrés Benítez. El passat mes 
de novembre, a més a més, vam poder acollir la 3a 
edició del programa de la Residència d’Activistes. 

Val a dir, també, que a més d’aquestes activitats, du-
rant els últims mesos de l’any hem treballat per orde-
nar i ampliar la base de dades dels nostres contactes 
i organitzacions aliades a la regió mediterrània, po-
sant la llavor d’un incipient projecte de Mapping de 
lluites juvenils i joves defensores de drets humans a 
la Mediterrània que pren el relleu de la recerca Young 
Defenders. 



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. 

La particularitat del moment de confinament va 
provocar que la formació fos, per primera vegada en 
la història de l’SCI, en línia. Vam haver d’anul·lar les 
dues formacions a cases de colònies i vam reservar 
el cap de setmana del 20 i 21 de juny per fer la 
formació per Zoom. Hi van participar 26 persones 
(18 dones i 8 homes).

Les formacions es faciliten des de la borsa de 
formadores 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 ara metodologies 
participatives, eines de facilitació de grups, teatre de 
l’oprimida, etc. Aquest any el repte va ser introduir 
aquestes tècniques en línia.

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 

2020 hem realitzat també 3 formacions exprés (dues 
de presencials i una en línia), d’una durada de 4 
hores i amb els continguts de les formacions grans 
ajustats a aquest format, on hi han participat 15 
persones. A banda, també s’ha fet una formació per 
a coordinadores de camps al territori, amb un total 
de 8 participants. En total, doncs, aquest any hem 
format 49 persones (32 dones i 17 homes) 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 Luciferases. 
Gràcies al format en línia, les participants han pogut 
assistir a tots dos tallers. Enguany, a causa de les 
poques inscripcions a camps al sud, no s’ha fet 
una formació d’aprofundiment, sinó que s’ha fet 
un seguiment més acurat de cada cas durant tot el 
procés d’emplaçament. 



5. Educació per la pau 
i la transformació social

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 interculturals 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’ha realitzat una formació d’un dia de durada on 
han participat 8 voluntàries interessades a coordinar 
un camp, tot i que finalment no totes elles han estat 
coordinadores per manca de projectes.

5.2 Formacions i seminaris internacionals

Els seminaris internacionals són trobades d’entre 5 
i 10 dies organitzades per altres branques de l’SCI, 
xarxes de voluntariat o altres organitzacions. Es tracta 
de trobades formatives i d’intercanvi entre activistes 
internacionals on es treballen temàtiques concretes 
com l’educació per la pau, el canvi climàtic, migració 
i refugi, incidència política, perspectiva de gènere, 
entre d’altres.

Aquest any, tot i que teníem planejat acollir 
almenys un seminari internacional a Catalunya, no 
hem organitzat ni acollit cap d’aquests projectes 
internacionals presencials a causa del Covid19. Tot 
i això, hi ha altres organitzacions que sí que han 
pogut organitzar seminaris i formacions, sobretot 
adaptant-los en format online:

Peer University on Popular Education
Organitzat per SCI Itàlia i Otros Mundos a Chiapas, 
Mèxic, del 12 al 18 de gener. Aquesta formació 
sobre l’educació popular formava part del projecte 
internacional EduMapping d’SCI Itàlia, amb la 
intenció de promoure l’aplicació de diferents 
metodologies de l’educació no formal. Hi va 
participar una activista local de GPS.

Placement Officer Training
 Organtizat per l’SCI de Suïssa del 10 al 16 de febrer 
a Winterthur. Es tracta d’una formació per conèixer 
més sobre el funcionament de l’emplaçament de 
voluntàries i la xarxa d’SCI. Hi va assistir un voluntari 
ESC. 



Image mapping - Engaging international volunteers 
and making impact in rural communities
Organitzat per SCI Àustria del 6 al 12 de març a Viena. 
Tractava sobre com implicar joves de zones rurals en 
projectes internacionals i com millorar els projectes 
internacionals de voluntariat en zones rurals. Hi van 
assistir 2 voluntàries locals. 

Peace in Practice
Organitzat per l’SCI de Suïssa del 27 d’octubre 
al 3 de novembre en format online. La formació 
consistia en una experiència per aprofundir en 
el concepte de pau positiva i com l’apliquem a 
l’entorn. Hi van assistir 2 voluntàries locals.

Gender Matters
Del 23 al 29 de novembre es va dur a terme en 
format online aquesta formació organitzada 
per SCI Suïssa com a resposta a la recerca del 
projecte “Gendered Realities” sobre situacions 
de violències de gènere als camps de treball. 
Els participants van aprendre en com encarar 
conflictes de gènere i com crear espais més 
segurs als camps. Hi van participar una voluntària 
local i una voluntària ESC.

Coaching Peace in Practice
Organitzat pel Secretariat Internacional de l’SCI, 
de l’1 al 6 de desembre, també en format online. 
L’objectiu del seminari era millorar les habilitats 
de coaching, aprendre més sobre educació per 
la pau i aplicar els valors de la cultura de pau a la 
vida. Hi van assistir les dues voluntàries ESC. 

Introduction to permaculture with social focus
Durant el mes de desembre es va realitzar aquesta 
formació online organitzada per Gaia Kosovo amb 
l’objectiu d’aprendre més sobre com utilitzar la 
perspectiva de la permacultura en el treball social. 
Hi van participar 3 coordinadors de camps d’SCI Cat.

És important explicar també que per primer cop 
a la història del moviment SCI, justament en l’any 
del seu centenari, s’han organitzat les trobades 
anuals d’avaluació de projectes (EPM - Evaluation 
Platform Meeting) i l’assemblea internacional (ICM - 
International Committee Meeting) en format online, 
fet que ha millorat l’assistència tot i que ha faltat el 
caliu de les trobades presencials. 

5.3. Activitats de formació i sensibilització

Converses sobre l’apartheid amb Mandla Mandela i 
Desirée Bela
El passat mes de març, en el marc de la setmana 
internacional contra l’apartheid israelià, vam 
organitzar un Webinar Internacional amb Mandla 
Mandela (nét de Nelson Mandela) i Desirée Bela 
(activista afrofeminista) juntament amb les companyes 
de la Coalició Prou Complicitat amb Israel (CPCI). La 
conversa va ser un èxit i vam aconseguir arribar a 
més del miler de persones connectades en directe 
d’una quarantena de països (i el vídeo ja té prop de 
10.000 visualitzacions). En la conversa es van abordar 
els paral·lelismes entre l’apartheid a Sud-àfrica i a 
Palestina i els vincles entre la lluita palestina i la lluita 
antiracista. 



Privilegis, fragilitat blanca i decolonialitat a la primera 
edició del curs de feminismes interseccionals
El curs de “Feminismes interseccionals i eines 
antiracistes per a un activisme descentrat” va voler 
ser un espai de confiança per aprendre, ampliar la 
pròpia mirada, compartir experiències i debatre. Tot 
i ser en línia, aquesta primera edició va ser un èxit, 
ja que hi van participar 33 persones (32 dones i 1 
home) i es van esgotar les places en una setmana.

La formació, organitzada conjuntament amb 
l’associació l’Etnogràfica, antropologia per la 
transformació social, va voler posar sobre la taula 
les reflexions i les eines que es proposen des dels 
feminismes interseccionals, compartint mirades i 
propostes antiracistes i descolonials. Per fer-ho, 
els dies 19, 21, 26 i 28 de maig, es va comptar amb 
la participació de diferents activistes i col·lectius 
com ara la col·lectiva Katari, una organització de 
feministes llatinoamericanes; Catàrsia, un col·lectiu 
d’asiàtiquesdescendents; i amb les activistes 
antiracistes Desirée Bela-Lobbede i Salma Amazian.

VIè Cinema a la fresca, cinema de lluites 
El ja clàssic cicle de pel·lícules transformadores 
aquest any es va veure afectar per la pandèmia, 
ja que només es van poder fer dues sessions 
de les quatre que teníem programades. Ens 
vam esperar fins al juliol per poder-les fer i amb 
l’Àgora Juan Andrés Benítez (Raval) com a aliada 
de nou, vam projectar “Hotel Explotación: Las 
Kellys”, sobre l’organització de les treballadores 
dels hotels per combatre la precarietat. Vam 
comptar amb el col·lectiu Las Kellys i la directora 



del film per al debat. Hi van assistir 40 persones 
(27 dones i 13 homes). La sessió la va dinamitzar 
el grup local Akelarre.

La segona sessió, dinamitzada per Midicat, va 
ser pel documental “Amazics, una diàspora 
forçada”, que explica la identitat amaziga i la 
seva vinculació fruit del fet migratori a causa de 
la falta de drets i llibertats al Marroc. També vam 
comptar pel debat amb la productora (Fora de 
Quadre) i un membre de la Casa Amaziga de 
Catalunya. En total, van veure-la 37 persones (27 
dones i 10 homes). 

Les pel·lícules que no es van poder projectar 
van ser: “Fairytales of growth” (dinamitzada 
per Justícia climàtica) sobre el canvi climàtic i 
decreixement i “El cost de la fruita”, sobre la 
situació dels temporers de Lleida (dinamitzada 
per GPS).

Curs de Conflictologia (octubre): Una resposta 
col·lectiva a l’auge del feixisme. Propostes 
feministes, antiracistes i antiautoritàries a 
Catalunya i al món
Durant el mes d’octubre vam realitzar un nou 
curs de conflictologia co-organitzat amb la 
Coordinadora d’ONGDs i altres Moviments Socials 
de Lleida, que finalment vam haver de fer online 
per les restriccions de la pandèmia. Tanmateix 
això no va ser obstacle perquè hi participessin una 
trentena de persones, la majoria d’elles de la regió 
de Lleida. 

En el curs vam fer un diagnòstic des de diferents 
perspectives sobre l’auge del feixisme a nivell global 
i vam compartir, també, com se li està fent front des 
de les lluites de base amb perspectiva antifeixista, 
feminista o antiracista. Vam comptar amb la 
participació de ponents amb molta expertesa en la 
temàtica, com Pamela Urrutia, Moussa Bourekba, 
Jordi Borràs, Sònia Andolz, Pastora Filigrana, Núria 
Alabao, Özgür Günes o Ester Sancho, a més de 
col·lectius lleidatans com la Plataforma 8 d’Abril, 
l’Aula municipal de teatre, el Grup Feminista de 
Ponent i el projecte Memòria 2N de l’Ateneu 
Cooperatiu La Baula. En total, vam comptar amb 28 
participants (23 dones i 5 homes).

Activists in Residence: Sàhara i Palestina, pobles en 
lluita a la mediterrània
El mes de novembre vam realitzar la IIIa edició de 
l’Activist in Residence que, enguany, va haver de 
ser online. Així doncs, va consistir en un cicle de 3 
sessions amb les organitzacions NOVA de Sàhara 
i PSCC de Palestina. En la primera sessió vam 
abordar el conflicte al Sàhara amb joves activistes de 



NOVA que, a més, ens van poder explicar la situació 
actual amb la represa del conflicte bèl·lic després 
de molts anys dels acords de pau. En la segona 
sessió, en Mahmoud de PSCC ens va explicar les 
arrels històriques del conflicte a Palestina i la situació 
actual en què l’apartheid a què estan sotmesos es 
veu agrejat per l’arribada de la Covid-19. 

Finalment, durant la 3a sessió algunes activistes 
de l’SCI van començar explicant l’estat d’algunes 
lluites a Catalunya (e.g. feminista, ecologista, 
drets dels pobles) per a continuació tenir un debat 
obert a 3 bandes (Palestina-Catalunya-Sàhara) 
en què vam discutir al voltant de les semblances i 
diferències i vam explorar aprenentatges compartits 
i com reforçar mútuament i en clau de solidaritat 
internacionalista les respectives lluites pels drets 
humans i els drets dels pobles. Hi van participar 45 
persones (14 homes, 31 dones)

Curs de Conflictologia (desembre): ‘La Covid i altres 
pandèmies del sistema, analitzant les múltiples 
dimensions d’una crisi global’ 
Durant el mes de desembre vam realitzar un nou 
curs de Conflictologia Online, que en aquest cas es 
va centrar analitzar des de diferents perspectives/
dimensions les múltiples crisis que travessem 
(socioeconòmica, sanitària, ecològica, democràtica, 
de cures, etc.) i que d’una manera o altra s’han 
vist afectades per l’arribada de la Covid-19. Vam 
comptar amb diferents expertes que ens van ajudar 
a situar la situació actual. La participació en aquest 

curs va ser menor que la que vam tenir a l’octubre 
(22 persones, 17 dones i 5 homes), però el retorn de 
les participants ha estat molt positiu i disposem dels 
vídeos online al canal de YouTube de l’SCI per a fer-
ne difusió més enllà del curs mateix. Hi van participar 
22 persones en total.

Fòrum Joves i Clima
Del 9 a l’11 de desembre, l’SCI ha organitzat, 
conjuntament amb el CNJC i el CJB, el bloc temàtic 
de Justícia Global, Migracions i Gènere del Fòrum 
Joves i clima. Vam realitzar dues sessions més 
teòriques sobre justícia global i interseccionalitat 
dinamitzades per en Tom Kucharz i l’Etnogràfica, 
i una sessió més pràctica d’anàlisi de conflictes 
dinamitzada per l’SCI. Tot i que la participació va ser 
menys elevada del que esperàvem, la valoració és 
força positiva. Vam comptar amb la presència de 15 
participants (14 dones i 1 home).

Fugir per estimar i ser
Aquest any hem seguit donant recorregut a aquest 
projecte sobre asil i resistències LGTBI al Marroc i a 
Barcelona que vam presentar l’any 2019. Gràcies a la 
beca DevReporter de LaFede hem pogut subtitular 
a l’àrab el documental Fugir per estimar i ser. Ho 
hem fet en col·laboració amb l’Aula d’Idiomes i el 
teniu disponible al nostre canal de You Tube i també 
al de La Directa!

A més, el documental va aparèixer al programa 
Latituds del Canal 33 el 12 d’octubre del 2020.



5.4 Càpsules per la Justícia Global

Les Càpsules per la Justícia Global són un conjunt 
de recursos formatius en línia per aprofundir sobre 
els diferents eixos de la justícia global. La intenció 
de les càpsules és tenir un espai formatiu en línia 
a l’abast de tothom qui tingui ganes d’aprofundir-
hi més i trobar alternatives per involucrar-se en 
propostes d’activisme o de suport a organitzacions 
o col·lectius que treballen per la justícia global.

Cada càpsula està composta per un document 
en PDF amb anàlisi, recursos i exercicis de treball 
autònom per fomentar la perspectiva crítica. A 
més, cadascuna compta amb un vídeo amb claus 
d’expertes que en complementen o en subratllen 
les idees més importants.

De moment, hi ha disponibles set càpsules que 
tracten sobre la cultura de pau, els desplaçaments 
forçats, el gènere i la pau, el paper dels joves per la 
pau, les estratègies de pau a Catalunya, la justícia 
climàtica i els feminismes interseccionals. El contingut 
ha estat desenvolupat en col·laboració amb l’Escola 
de Cultura de Pau, l’Etnogràfica i l’Observatori del 
deute en la Globalització (ODG). Cadascuna de les 
càpsules està en català i anglès.

Aquest espai web s’anirà ampliant amb més materials 
i temàtiques. El projecte, nascut el 2020, només ha 
fet que començar!



6. Treball en xarxa

L’SCI Catalunya treballa en xarxa amb altres organit-
zacions i participa de diferents plataformes de segon 
grau i projectes més amplis conjuntament amb altres 
entitats i moviments socials. D’aquesta manera com-
partim recursos i projectes, millorem l’impacte i la vi-
sibilitat de les nostres accions i contribuïm a enfortir 
la societat civil.

6.1. Al barri del Raval 

Durant el 2020, l’SCI ha mantingut el contacte amb 
diverses entitats del barri per seguir generant siner-
gies i treball en xarxa. El grup local Ravalució s’ha 
dissolt, però moltes de les seves membres formen 
part de la comissió de joves del barri. També hem 
tornat a ser presents al Festival Raval’s amb la Festa 
de les sopes d’aquí i d’allà. 

Dit això, a través del Pla Estratègic que durem a ter-
me durant aquest nou curs i, seguint els objectius 
estratègics actuals, volem reformular la nostra vincu-

lació amb el barri i seguir teixint xarxa amb  les dife-
rents entitats i persones que el conformen.

Festa de les sopes
Aquest any hem organitzat la setena edició de La 
Festa de La Sopa. Però, donada la situació actual 
provocada per la Covid-19, hem decidit adaptar-la a 
un format digital. Per tant, aquest any la festa ha con-
sistit en un recull de vídeos que ens permet, per una 
banda, aprendre noves receptes i poder-les replicar; 
i a més, acostar altres cultures i entendre el perquè 
d’aquestes receptes. 

Aquesta edició és l’última que liderarem com a SCI 
Catalunya, ja que després d’un procés intern d’orga-
nització i de teixir xarxa, hem decidit conjuntament 
amb altres entitats del Raval, que les futures edicions 
les portarà l’entitat Diàlegs de Dona. Després de 
parlar-ho amb elles, hem vist que té major coherèn-
cia que siguin elles qui ho liderin, donada la natura-
lesa de la seva entitat.



6.2. 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. 

6.3 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, les voluntàries 
gironines de l’SCI 
participen activament 
de les reunions de la 
Coordinadora.

Xarxa Economia Social i Solidària
A més, des del 2015 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. Des de que es 
va impulsar, l’SCI Catalunya 
participem del Balanç Social de la XES. 

6.4. 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. El 2020, hem donat suport 

a les campanyes i al pla estratègic que ha impulsat 
CPCI.

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. 

El passat 13 de novembre, després que l’exèrcit 
marroquí trenqués els acords de 1991 entrant 
militarment en territori sahrauí, es va tornar a engegar 
el conflicte bèl·lic. Des d’aquí, vam participar de 
l’organització de manifestacions i protestes per tot el 
territori, i ens vam posicionar  en contra la guerra i a 
favor del referèndum. Des de llavors, seguim actives 
a la plataforma amb diferents accions comunicatives, 
d’enxarxament i d’incidència política per defensar 
els drets del poble sahrauí a decidir el seu futur i per 
exigir que els drets humans de les sahrauís siguin 
respectats.

6.5 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.

El 2020 s’havien de realitzar moltes activitats de 
celebració del centenari del moviment internacional 
que s’han hagut de posposar o que s’han organitzat 
en format online, com l’assemblea internacional 
(ICM) del mes de desembre. Durant l’ICM es va 
aprovar l’ajornament de la celebració del centenari 
de l’SCI. Des de l’SCI Catalunya s’han reprogramat les 
activitats previstes fins la tardor del 2021, tot esperant 
una millora del context i la superació de la pandèmia.



Gender Blenders i la guia “Free to be you and me”
Informes d’activitats per a finals de 2019-2020
 
A causa de la situació de pandèmia, moltes activitats 
es van haver d’ajornar pel 2021, però algunes encara 
es van dur a terme.

• Informe creat i infografia amb els resultats de 
l’avaluació internacional realitzada durant el 
projecte Gendered Realities.

• Projecte de traducció d’eines (en curs): voluntaris 
de tot el món que desenvolupen versions del 
conjunt d’eines “Free to be You and Me” a més 
de 10 idiomes. L’eina té com a objectiu guiar els 
formadors en els temes de gènere i sexualitat, 
oferint suport i activitats. 

• Desemmascarament COVID-19: Campanya en 
línia centrada en els efectes de gènere de la 
pandèmia, compartida per: SCI Catalunya, PVN 
Albania, OWA Polònia, SCI Suïssa, SCI-IS, SCI 
Alemanya, Utilapu Hongria, SCI Àustria, SCI 
França.

• SCI Catalunya- ‘Planting the feminist SEED: 
Sensitize - Empower - Engage - Dare!’. L’objectiu 
d’aquest campament en línia era explorar 
i aprofundir en el coneixement (i possibles 
idees errònies) sobre feminismes i la comunitat 
LGBTIQA+.

• Gènere sota el vidre (ICM): 10 participants i 
voluntaris d’ICM es van unir al taller on van 
poder intercanviar coneixements i experiències 
relacionades amb el gènere, el feminisme i la 
interseccionalitat.

• La rose des gèneres (SCI França): un dia 
d’intercanvi i formació, a través de la metodologia 
de l’educació no formal, sobre el tema del 
gènere. L’objectiu del dia era poder compartir i 
experimentar amb l’educació també.

MIDI Working Group 
Enguany, l’SCI Catalunya  ha continuat sent el motor 
de l’Internacional MIDI Working group. Es tracta del 
grup internacional encarregat de fer el seguiment dels 
projectes de la zona de la Mediterrània i és l’espai de 
treball i coordinació sobre la Mediterrània compartit 
per diferents branques de l’SCI a nivell internacional i 
les organitzacions aliades (o partners) a la regió. 

Conjuntament amb SCI Itàlia i SCI Bèlgica i alguns 
partners del sud de la mediterrània (sobretot Balad-
na o PSCC a Palestina o SSD a Jordània) hem fet re-
gularment reunions  online per parlar sobre els inter-
canvis i el treball conjunt a la zona de la Mediterrània 
i actualitzar-nos sobre l’afectació de la Covid-19 a 
les diferents regions. Hem organitzat dues sessions 
obertes per repensar col·lectivament el treball dins 
el Midi Working Group, incloent un DAFO (debilitats, 
amenaces, fortaleses i oportunitats). A més, vam par-
ticipar de l’EPM online que es va fer a l’octubre, on 
hi va haver diverses sessions pel treball a la medite-
rrània i on vam poder presentar el projecte del Midi 
Mapping que estem engegant aquest 2021.

Grassroots Change: Volunteering, leadership and 
emancipation through hands-on work and mentoring
Aquest any ens han aprovat el projecte que 
s’emmarca en el programa KA2 - Capacity Building 
for Youth d’Erasmus+. Com a SCI Catalunya no 
hem gestionat mai un projecte global d’aquest 
tipus tot i que hem sigut partners en projectes 
similars. L’objectiu del projecte és millorar la 
qualitat del voluntariat en les organitzacions 
participants (Zimbabwe, Nigèria, Moçambic, Sud-
Àfrica, Finlàndia, Bèlgica, Itàlia i Catalunya) a 
partir de formacions de coordinació i mentoratge 
i la creació d’eines educatives. Tenim ganes de 
desenvolupar-lo col·lectivament, per això hem 
creat un grup motor de voluntàries locals d’SCI 
Catalunya que donarà suport i seguiment al llarg 
del projecte, que té una durada aproximada de 19 
mesos des de finals de 2020. El grup de voluntàries 
locals ja s’ha reunit en dues ocasions per donar el 
tret de sortida a la presentació i gestió del projecte. 
 
Per altra banda, dimecres 25 de novembre vam 
realitzar el Kick Off Meeting amb membres de 
les organitzacions participants per presentar-nos, 
introduir el projecte, intercanviar impressions 
i dubtes. El projecte inclou diverses activitats 
de trobada i formatives, tant regionals com 
internacionals, i per tant és un repte en la 
situació actual saber quan les podem organitzar 
presencialment, tot i que probablement podrem 
prorrogar el projecte. Seguirem informant pels 
canals habituals!



6.6. Adhesions i suports 

Comunicats on ens hem adherit:

Regulació dels lloguers, ja! (febrer 2020 - Sindicat 
de Llogateres) 

Cridem a l’autoorganització i a la revolta feminista 
(març 2020 - Vaga feminista 8M)

Lafede.cat considera molt greu la suspensió de 
la Convenció de Ginebra per part de Grècia i de-
mana més implicació dels diferents governs (març 
2020 - La Fede.cat)

Tancada per Drets Girona (març 2020 - Joves mi-
grats en lluita Girona)

Manifestació #21Mprouracisme, #StopVox 
(març 2020 - Unitat contra el Feixisme i el Ra-
cisme)

Manifest #polítiquesdemort (març 2020 - Girona 
Acull)

Suspensió dels lloguers mentre duri la crisi (març 
2020 - Sindicat de Llogateres)

Davant la resposta a la pandèmia del Covid-19, re-
pensem el concepte de seguretat (abril 2020 - La 
Fede.cat)

Para luchar contra el virus... REgularización de las 
personas migradas! (abril 2020 - Coordinadora 
Obrim Fronteres)

Petición urgente para regularización personas 
migrantes ante la epidemia del coronavirus (abril 
2020 - CEAR)

Demandes de les entitats de la Coordinadora 
davant la crisi actual (abril 2020 - Coordinadora 
ONG’s Girona)

Acción global por el clima 24A (abril 2020 - Alianza 
por el clima)

Contra les polítiques de mort de la UE, reubica-
ció urgent i acollida digna . Solidaritat amb les per-
sones migrants (setembre 2020 - UCFR, Caravana 
obrim fronteres)

Exigim accions immediates que garanteixin els 
drets humans de les persones migrants i refu-
giades amb especial atenció a la situació urgent 
de les illes gregues 
(Setembre 2020 - Novact, Observatori Desc, 
Centre Irídia, Stop Mare Mortum, Fundación FI-
CAT, Alianza por la Solidaridad)

Lluitem per un habitatge digne! Combatem la pre-
carietat juvenil! (novembre 2020 - CNJC)

Ni agressor, ni còmplice. Atura les violències mas-
clistes (novembre 2020 - Generalitat de Catalunya)

Reclamem: Condemna a l’ocupació del Sàhara Oc-
cidental i responsabilitat a l’estat espanyol i Na-
cions Unides (novembre 2020 - Moviment Solidari 
amb el poble Sahrauí a Catalunya)

Per una Europa dels Drets Humans, desmuntem el 
Pacte Europeu de Migració i Asil (desembre 2020 - 
Plataforma 12D)



7. Comunicació

7.1. Eines de comunicació i impactes

Les eines online representen un element molt impor-
tant en la comunicació de l’SCI. La web, el Facebook, 
el Twitter i l’Instagram són les vies d’informació i difu-
sió 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 (en desús) i un canal de Youtube. Aquest 
2020, com cada any, s’ha incrementat la visibilitat de 
l’SCI mitjançant les xarxes socials, encara que les vi-
sites a la web han baixat. La plataforma on més hem 
crescut és Instagram, ja que tenim més de 700 segui-
dores més que l’any passat. 

Seguiment de la web

El febrer del 2019 es va posar en marxa la nova web, 
que pretenia ordenar i fer més visible tota la informa-
ció sobre voluntariat i que s’adaptés millor 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 va su-
posar un repte, ja que va voler dir començar des de 



0 pel que fa al posicionament SEO (Search Engine 
Optimization). Des de la inauguració de la web ara 
fa gairebé dos anys, hem estat treballant en les pa-
raules claus i altres eines per tal d’aconseguir de nou 
un bon posicionament de la web. Tot i que s’ha estat 
fent una bona feina en aquest sentit, el context prè-
viament exposat ha fet que es reduïssin el nombre de 
visites a la web de totes maneres. A més, a causa de 
la pandèmia provocada per la Covid19, aquest 2020 
han disminuït de forma dràstica tant l’enviament com 
la rebuda de voluntàries, i això s’ha reflectit clara-
ment a la web, ja que les visites totals respecte a l’any 
passat han caigut un 19% (tal com reflecteix la gràfica 
anterior). En conseqüència, el nombre d’usuaris únics 

de la web també ha caigut un 18%, de 30.763 el 2019 
a  25.158 el 2020.

Hem de tenir en compte que el gran nombre de 
persones que visiten la nostra web ho fan per infor-
mar-se sobre qualsevol tipus de voluntariat, sobretot 
camps de treball, o bé per inscriure-s’hi. Aquest any, 
però, la situació ha provocat que disminuís el nom-
bre d’enviaments de voluntàries i, per tant, el nom-
bre de persones que se’n volien informar. Per això, 
les visites a la pàgina de camps han caigut un 42%, 
les de la pàgina de voluntariats de llarga durada un 
28% i les de l’agenda un 39%. Les visites a l’apartat 
de notícies, però, s’han mantingut. 

Aquesta situació, sumada al fet que no s’han pogut 
fer activitats presencials de cap mena, també ha afec-
tat les inscripcions al butlletí, que també s’han reduït. 
Tot i això, cal subratllar que part d’aquesta reducció 
d’inscripcions també es deu a la neteja de correus 
antics que hem començat a fer a finals del 2020, ja 
que cal una actualització de la base de dades, i que 
seguirem fent durant el 2021. 

7.2. Difusió del voluntariat arreu del territori 

Amb l’objectiu d’augmentar la descentralització de 
la nostra difusió, des de l’SCI apostem per les xerra-
des informatives a diferents espais del territori i l’en-
viament de l’exposició de fotografies de camps de 
voluntariat. Aquest 2020, però, aquesta activitat s’ha 
vist molt afectada a causa de la Covid-19.
 
Xerrades i fires 
Aquest 2020 hem fet un total de 20 accions de difu-
sió, entre xerrades informatives de camps de treball 
i llarga durada, fires i descobertes. Les hem fet en 
punts d’informació juvenil, oficines joves, universi-
tats, instituts i espais o centres juvenils i biblioteques. 
Fins al 13 de març, vam fer 12 accions de difusió pre-
sencials; 9 a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, una 
a Girona, una a Lleida i una a Berga. Posteriorment, 
en vam fer 8 més online, a través de Zoom i, per pri-
mera vegada, a través de directes d’Instagram. 

Hem participat en quatre fires de voluntariat: a la 
“Torna Canviada” a La Fontana, a la de la UPF Soli-
dària (online), a la de Can Massallera (Sant Boi de Llo-
bregat) i a la de l’Estació jove de Girona. A més, hem 
fet una descoberta sobre el voluntariat amb l’institut 
INS Bellvitge (online).

“Endinsa’t al voluntariat!” i el “Yes, we camp!” 
El 19 de febrer va tenir lloc la trobada “Endinsa’t al vo-
luntariat”, on vam ajuntar voluntàries que ja havien vis-
cut l’experiència d’un voluntariat europeu i de projectes 
LTV amb persones que estaven interessades i volien sa-
ber-ne més. Aquest any era la tercera edició d’aquesta 
trobada, i vam ajuntar al voltant de 20 persones.



I com ja hem organitzat cada any amb motiu del co-
mençament de la temporada de camps de treball, 
l’11 de març 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 for-
mat de biblioteca humana i amb un pica-pica per 
amenitzar la tarda. Les dues activitats es van fer de 
manera presencial, ja que van tenir lloc abans de 
l’estat d’alarma.

Concurs de fotos La Instantània i exposició itinerant
L’anual concurs de fotos de camps s’ha tornat a ce-
lebrar enguany. Durant la Trobada de Voluntàries, 
que va tenir lloc a l’octubre, vam poder veure les 
fotografies finalistes del concurs de #LaInstantània 
i entre totes vam decidir la que ens agradava més! 
D’entre les imatges presentades, a fotografia guan-

yadora va ser la titulada: ‘Guiant-nos pel bosc’. En 
aquesta fotografia, feta pel Joan Arnijas, s’hi pot 
veure com un voluntari cec és guiat pel bosc durant 
una excursió que van realitzar en el camp de treball 
de la Vall de Siarb a l’estiu.

Aquest 2020 hem renovat l’exposició itinerant 
“Roda món i agita el teu entorn amb un camp de 
treball”; hem afegit imatges dels últims anys i hem 
imprès la mostra de nou. L’exposició consta de 21 
imatges amb text explicatiu de les voluntàries que 
l’han fet. Aquestes 21 imatges estan dividides en 4 
grans àrees: Justícia Climàtica, Voluntariat, Intercul-
turalitat, i Transformació Social. L’exposició va tenir 
una molt bona acollida i havia de viatjar per biblio-
teques, universitats i punts juvenils d’arreu de Cata-
lunya, però a causa de la Covid no ha arribat a sortir 
de l’oficina. Esperem que ho pugui fer aquest 2021!



Concurs ‘Retalls de voluntariat’
El març del 2020 vam donar el tret de sortida del pri-
mer Concurs de Relats de voluntariat de l’SCI, ‘Re-
talls de voluntariat’, on es van presentar fins a 36 na-
rracions! El primer premi va ser per a Marta Carol, 
amb el relat ‘Cançó de menta’; el segon premi se’l 
va emportar Paula Llopis per la narració “El chef”; i 
el tercer guardó va ser per “Un impossible”, d’Arnau 
Plana.

Vam posar la veu als tres relats guanyadors i diverses 
voluntàries van il·lustrar les 12 narracions finalistes. 
Finalment, vam imprimir el recull de relats il·lustrats 
amb la cooperativa ‘Foli Verd’.

7.3. Aparicions a mitjans de comunicació 

12 de gener. TV3.
“Objectiu 0,7%: cooperació internacional”. Aparició 
al documental “Objectiu 0,7%” del 30 minuts. Van 
entrevistar la Carla Longares, activista de l’SCI, i van 
gravar una reunió a La Vaqueria amb el Poldi, la Car-
men i la Marta.

22 de gener. Catalunya Ràdio.
La nit dels ignorants. Entrevista a Lidia Yepes, volun-
tària EVS, sobre el servei de voluntariat europeu.

13 de febrer. Xarxanet.
“Hem de lluitar de manera pacífica i col·lectiva per 
un món on càpiga tothom”. Entrevista a Roser Co-
lell, voluntària de l’SCI, sobre la seva experiència als 
camps de treball.

16 de febrer. Ràdio Sant Boi.
Dies de ràdio. Entrevista a Josep Maria Ballarín (Sepi), 
membre de l’equip tècnic, sobre l’SCI i el voluntariat.

8 de maig. Xarxanet.
“Encara que no ens puguem abraçar, els volunta-
riats seguiran sent una experiència transformado-
ra”. Entrevista a Marta Palau, activista de l’SCI, sobre 
voluntariat en temps de Covid.

21 de maig. Time Out.
“Solidaritat, formació i experiència”. Ens mencio-
nen al reportatge ‘Idees per viatjar durant les vacan-
ces d’estiu del 2020’ de Time Out.

18 de juny. TV3.
Planta Baixa TV3. Entrevista a l’activista de l’SCI Mar-
ta Palau sobre els camps de treball.

22 de juny. Diari de Girona.
“Tot anirà bé. Per a qui?”. Article d’opinió de les 
activistes Marta Palau i Anna Domínguez sobre les 
desigualtats de gènere i el context Covid.
14 de juliol. Ràdio El Lokal.
Entrevista a Clara Barniol, membre de l’equip tècnic, 
sobre el cicle “Cinema a la fresca”.

2 d’agost. Ajuntament de Sant Boi del Llobregat.
Butlletí Solidària. Entrevista sobre voluntariat inter-
nacional a les activistes Marta, Laura i Marta. 

6 d’agost. Cadena SER.
Informatius. Aparició de l’activista Marta Palau en un 
reportatge sobre l’afectació de la Covid al volunta-
riat.

8 d’agost. TV Badalona.
Badalona 360. Entrevista a les activistes Mario Diez i 
Marta Palau.

5 de novembre. Xarxanet. 
“Voluntariat internacional contra l’estigma de les 
presons”. Entrevista a les activistes Carol i Poldi so-
bre el camp de treball al centre penitenciari Quatre 
Camins.





Agraïm el suport de:
totes les persones voluntàries

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

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

de les finançadores,
 etc.

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

A totes, moltes gràcies!


