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1. INTRODUCCIÓ 

La memòria que es presenta a continuació recull els programes, activitats i 
iniciatives que s’han dut a terme des del Fundació Catalunya Voluntària al 
2011. 
 
El context de crisi econòmica mundial ha obligat a planificar i gestionar  aquest 
any que deixem enrere amb molta cura pel que fa als conceptes de despeses. 
Així doncs, les activitats que s’han  prioritzat  s’han determinat amb relació que 
els projectes tinguessin garantits els recursos necessaris. 
 
En aquest sentit cal remarcar la bona feina feta, tot i estar directament 
condicionada per la situació financera, no ha afectat en cap cas al 
desenvolupament del treball que ha seguit al mateix ritme i la mateixa 
rigurositat de sempre. 
 
Al 2011 hi ha hagut projectes importants pel que fa als cursos de formació a 
nivell internacional com els celebrats a Hongria i Holanda en els que hi han 
participat joves de diversos països europeus, i han donat a Catalunya 
Voluntària reconeixement en el tercer sector. També cal destacar els 28 
voluntaris que l’any passat van participar en intercanvis amb països europeus i 
totes les valoracions positives que ens han fet arribar.  
 
A la nostra organització han participat voluntaris dels cinc continents que ens 
han ajudat a tirar endavant el projecte de la Fundació Catalunya Voluntària, 
cada cop més exigent, en la promoció del  voluntariat, la pau, la cooperació i 
drets humans.  
 
En aquest sentit, pel que fa al projecte “Clam per la Pau”, aquest s’ha 
consolidat i ha ampliat les relacions amb altres entitats a nivell internacional. De 
fet, la Fundació Catalunya Voluntària ha rebut el reconeixement de les Nacions 
Unides a la bona feina feta per 70 persones voluntàries, amb l’obtenció del  
premi “online voluntering 2011” pel projecte de Pau “Peace Bag for EuroMed 
Youth” (Bossa de Pau per a joves de l’Euro Mediterrània).  
 
Així mateix, volem fer remarca de la nostra presència a Nova York en la 55a 
sessió de la Comissió Jurídica i Social de la dona a les Nacions Unides així 
com també al Panel de pau i diàleg entre cultures de la UNESCO. 
 
Ara, després d’aquest llarg camí encarem el 2012 amb més energia que mai. 
Amb noves incorporacions a l’equip directiu i nous projectes de futur, amb el 
convenciment que el que ve, serà un any d’avenços importants i creixement. 
 
 
Barcelona, desembre de 2011 
 



Memòria d’activitats 2011 

 

 
Fundació Catalunya Voluntària 

4 

2. ELS NOSTRES PROJECTES  
 
2.1. Catalans al món 

El projecte “Catalans al món” neix per a promoure la interculturalitat i el voluntariat 
entre joves europeus, d’entre 18 i 35 anys, a través de projectes propis, o en 
col·laboració amb altres entitats nacionals i internacionals.  

Les activitats d’aquest projecte es realitzen a través de la participació dels joves a 
activitats del Programa Joventut en Acció de la Comissió Europea; que promou la 
mobilitat dels joves arreu d’Europa i l’educació no formal. Aquestes accions 
s’organitzen en tres línies principals que son les següents:  

A) Servei Voluntari Europeu (SVE)  
B) Intercanvis juvenils internacionals  
C) Seminaris i cursos de formació. 

(Més endavant s’expliquen i es detallen les activitats dutes a cada un d’aquests 
programes). 

Tanmateix, des de la Fundació Catalunya Voluntària també es gestiona la participació 
de joves a altres programes com  les beques Leonardo. Enguany han permès l’acollida 
de dos joves d’Itàlia i Alemanya. 

En aquest sentit,  el 2011 l’entitat ha acollit un total de 5 voluntaris en projectes de 
llarga durada d’entitats europees. Dos joves d’Itàlia, un de Bèlgica, un de Turquia i un 
d’Alemanya. Aquests voluntaris, han participat tant en projectes propis com en els de 
la Llar de l’Esclerosi Múltiple, entitat a qui Fundació Catalunya Voluntària gestions 
l’arribada de participants.   

En l’acollida de voluntaris per a altres organitzacions catalanes, l’entitat s’ocupa de la 
selecció, l’allotjament, la formació,  la gestió econòmica de l’estada, i de l’orientació en 
l’oferta cultural i social  dels voluntaris provinents del programa Joventut en Acció. 
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 Foto de família del Servei Voluntari 

Europeu organitzat a Málaga 

 
 
 

El 2011 la Fundació Catalunya Voluntària ha mobilitzat un total de 28 joves catalans a 
entitats europees, Estònia, Dinamarca, Regne Unit, Portugal, Escòcia, Turquia, 
Letònia, Romania, Holanda, Bèlgica, Grècia, Polònia, Sèrbia, Irlanda i Alemanya, per a 
realitzar projectes de llarga durada.  

 
B. Intercanvis juvenils internacionals  

 
  Intercanvi  “No pain, no gain; but fun”  

celebrat a Lisboa (Portugal) 

 
 
Participació a Intercanvis juvenils internacionals 
 
En el transcurs del 2011 la Fundació Catalunya Voluntària ha organitzat nou 
intercanvis  amb diverses organitzacions internacionals enviant 37 voluntaris a cinc 
països de la Unió Europea. 
 
Les temàtiques d’aquests intercanvis han estat diverses: des de l’atur, l’empoderament 
dels joves, passant pel reciclatge, la indigència o els estereotips.  
 
A continuació el detall dels diferents intercanvis: 
 

Títol Lloc Organització Inici-Fi (2011) Participants 
enviats 

Chess Sea Canakkale, 
Turquia 

COMU AB 
Genclik Birimi 

10.6. - 18.6. 3 

Better skills for 
better chances of 
employment 

Sofia, 
Bulgària 

Informal group 18. - 25.06. 5 

Dictionary of Nature Altinoluk, 
Turquia 

Environment 
Protectors 

14 - 21.08. 5 

A. Servei Voluntari Europeu  
 

El Servei Voluntari Europeu o SVE forma part del 
programa de Joventut en Acció de la Comissió 
Europea, dirigit a tots els joves amb una edat 
compresa entre els 13 i els 30 anys; tot i que la 
nostra entitat treballa amb la franja d’edat que va 
des dels 18 als 30 anys. El programa possibilita la 
col·laboració voluntària durant un període mínim 
d’un mes, fins a un màxim d’un any, en una entitat 
europea. Catalunya Voluntària, a més d’enviar 
voluntaris catalans i acollir joves europeus i d’altres 
països del món a la seva seu, també actua com a 
entitat d’acollida per a altres organitzacions 
catalanes. 
 

Aquests intercanvis s’adrecen a joves d’entre 18 i 
25 anys dels diferents països europeus i altres 
països partners del programa. Els participants 
conviuen al voltant de deu dies realitzant activitats 
en torn una temàtica concreta per afavorir el 
coneixement de les diferents cultures. La Fundació 
organitza intercanvis juvenils a Catalunya i –d’igual 
manera- dóna l’oportunitat als joves catalans a que 
participin en intercanvis a l’estranger en el marc del 
programa “Catalans al món”. 
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Títol Lloc Organització Inici-Fi (2011) Participants 
enviats 

EVERY-
Enthusiastic 
volunteering 
empowering for 
youth 

Tomar, 
Portugal 

Check-In 20. - 27.08. 5 

Re:Creativity Hollökö, 
Hongria 

Egyesek Youth 
Association 

18. - 28.09. 6 

Challenge your 
sense: Be 
homeless for a day! 

Lisboa, 
Portugal 

Associaçao 
Cidadania Viva 

22. - 30.09. 2 

No pain no gain – 
are voluntarism and 
entrepreneurship 
the same thing? 

Loures, 
Portugal 

Raise it now 
Association 

14. - 21.09. 3 

Transeuropean 
Journey: Breaking 
down stereotypes  

Craiova, 
Romania 

Letters Student 
Association, 
University of 
Craiova 

25.10. - 1.11. 4 

Millenium 
Development Goals 

Lisboa, 
Portugal 

Associaçao 
Cidadania Viva 

4.-11.12. 4 

 
 
C. Cursos i seminaris de formació 

 

 
Participants al curs  

“Com enfrontar-nos a la crisi?”  
organitzat a Barcelona 

 
 
 
 
Organització i participació a formacions i seminaris de formació internacionals 
Durant el 2011 la nostra entitat ha organitzat un total de tres cursos de formació 
internacionals i un intercanvi, tots dins el programa Joventut en Acció. Els hem portat a 
terme de forma independent, amb la col·laboració de socis internacionals, o sota 
l’auspici d’altres programes i ajudes. 
 
La Fundació Catalunya Voluntària ha col·laborat amb socis de set països diferents en 
vuit formacions, enviant-hi participants. Així, la nostra entitat ha enviat un total de 24 
joves arreu d’Europa, que han pogut gaudir d’una formació internacional. Les 
temàtiques han estat diverses des de la cooperació internacional, el gènere, el treball 
intergeneracional o les migracions, entre altres.  
 
A continuació detallem aquells seminaris realitzats a nivell internacional en els que 
l’entitat hi ha enviat voluntaris. 

Els cursos i seminaris de formació van adreçats a 
treballadors juvenils, socials, culturals o 
responsables de voluntariat que desitgin aprendre 
d’una manera no reglada com implementar noves 
metodologies a les seves tasques diàries amb 
joves. Aquestes formacions tenen una durada 
d’uns cinc dies aproximadament en els que es 
posen en comú les bones pràctiques dels 
participants. Alguns d’aquests cursos i seminaris 
són subvencionats pel Programa Joventut en Acció 
de la Comissió Europea. D’altres són organitzats 
per la nostra entitat, sovint en col·laboració amb 
socis internacionals. 

 



Memòria d’activitats 2011 

 

 
Fundació Catalunya Voluntària 

7 

 
 
Títol Lloc Organització Inici-Fi (2011) Participants 

enviats 

Bossa de Pau Atenes, Grècia Helenic 
Association  
of Informatics 
(HAI)  

22-28.03. 3 

Construir ponts de 
diàleg sobre l’Estret 

Tànger, Marroc Fundació Anna 
Lindh 

15-17.04. 1 

Recolza la lluita 
contra el racisme i 
la xenofòbia 

Mus, Turquia  
 

23-30. 07. 3 

Building European 
Mediterranean 
Cooperation 
through EVS 

Razlog, 
Bulgària 

International 
Initiatives for 
Cooperation 

9.-15.09. 1 

Gender in your lives Newcastle, 
Regne Unit 

Informal group 27.8.-3.9. 2 

Phototherapy Viterbo, Itàlia EURECA 
Association 

6.-13.11. 4 

Focus on – Video 
and Foto as tools 
for Peace building 

Lisboa, 
Portugal 

Associaçao SPIN 13.-21.11. 2 

FLY – Facilitating 
Learning for Youth 

Craiova, 
Romania 

The Andrei 
Association in 
Craiova 

26.11.-4.12. 1 

IntergenerACTION Suïssa Informal Group 14.11.-18.11. 2 

Sharing Roads – 
Migration and 
Youth Mobility 

Holanda Digg Out 15.-22.12. 2 

Gender Equality 
and Diversity in 
European Youth 
Initiatives 

Schoorl, 
Holanda 

UNOY 20.-27.11. 3 

 
 
Activitats organitzades a Catalunya. 
 
Del 27 d’agost al 4 de setembre, la Fundació Catalunya Voluntària va organitzar a 
Vilanova i la Geltrú el curs de formació internacional “Sigues un corresponsal” que va 
comptar amb el suport del programa Joventut en Acció, de la Comissió Europea. El 
curs va ser tot un èxit de participació, amb joves arribats d’Itàlia, Estònia, Turquia, 
Bulgària, Islàndia Grècia, Alemanya i també Espanya. 
 
També es va organitzar un intercanvi juvenil per tractar formes per afrontar la crisi 
econòmica actual. L’intercanvi portava per nom “Com enfrontar-nos a la crisi?”. Es va 
realitzar a Arenys de Mar del 16 al 23 de setembre, on es va comptar amb la 
participació de 32 joves provinents de Bulgària, Hongria, Regne Unit, Alemanya, 
Espanya i Grècia. Durant una setmana, els participants van treballar a fons la temàtica 
de la crisi, van intercanviar visions de com es viu en els seus respectius països i les 
mesures preses pels diferents governs. La principal conclusió a la que van arribar va 
ser que els països havien d’estar units i trobar una solució consensuada.  
 
A més a més des de la Fundació Catalunya Voluntària s’han organitzat formacions i 
intercanvis específicament en  l’àmbit de la Pau. Tot seguit es descriuen en el marc  
del programa “Clam per la Pau”. 
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2.2 Clam per la Pau 

“Clam per la Pau” és un programa de la Fundació Catalunya Voluntària dirigit 
especialment als joves: treballadors, estudiants i  líders juvenil, entre altres. Té 
l’objectiu de  promoure la col·laboració entre les organitzacions sense afany de lucre, 
públiques i privades, per augmentar la consciència del públic cap a la cultura de Pau, 
els drets humans i el rebuig a la violència. Aquest programa també cerca promoure el 
voluntariat com a eina pel desenvolupament d'habilitats i consolidació de la Pau. 

  

Activitats 
Les activitats que ha dut a terme “Clam per la Pau” durant el 2011 són diverses.  

Seminari sobre la inclusió social 
 
El curs de formació “Deconstruir l’altre. Estratègies innovadores per a la inclusió social 
dels joves”, celebrat a Vilanova i la Geltrú del 17 al 24 de setembre, va ser organitzat 
per la nostra entitat. L’objectiu general del curs era recolzar les organitzacions juvenils 
per a ajudar els joves amb menys oportunitats a participar activament en les seves 
societats.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catalunya Voluntària va comptar amb la col·laboració de 18 socis internacionals de la 
Unió Europea, d’Europa de l’est i del sud est europeu. Concretament: Egipte, Algèria, 
Jordània,Kosovo, Bòsnia Herzegovina. Macedonia, Ucrania, Federació Russa, 
Armènia, Itàlia. Estònia, Hongria, Bulgària, Rumania, Portugal i  Turquia.  

 
 
 
 
 

 

de Sierra Leona, YPB de Ghana i Kenya. 
 

 

 
 

 

 

 

La Fundació va reunir a vint joves 
treballadors en dinou organitzacions no 
governamentals internacionals per a 
fomentar la inclusió social dels joves, 
mitjançant mètodes d’educació no formal i 
tècniques de desenvolupament personal. 
L’observació de prop de les causes en els 
nivells inter i intra personals, la 
deconstrucció de la imatge dels altres 
com a enemics i l’experimentació duta a 
terme sota les directrius de la nostra 
directora de Clam per la Pau, Meghann 
Villanueva, van permetre als participants 
obtenir eines per a lluitar contra l’exclusió 
social a través d’innovadors mètodes de 
treball.  

 
 

Participants en el seminari “ Deconstruir l’art 

mitjançant etsratègies innovadores” 
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Setmana per la Pau 
 
Del 19 al 24 de setembre, Catalunya Voluntària va viure la seva particular “Setmana de 
la Pau”. Amb l’objectiu de promoure la cultura de la Pau i celebrar el seu dia 
internacional (21 de setembre), la Fundació va recollir expressions pacífiques de la mà 
dels nostres “Coloms de la Pau” o “Clams”. 

  
La recollida de “Clams” es va dur a terme a diversos indrets de l’Estat Espanyol i 
Catalunya (a Tarragona, Palma, Girona, Lleida i Barcelona), als centres educatius i 
culturals de La Caixa, entitat que va donar suport per dur a terme aquesta activitat. 
Una desena de voluntaris van contribuir a la sensibilització en temes de Pau i no 
violència a través d’aquesta acció dirigida a les persones visitants dels centres. 
 
Per a la celebració del Dia Internacional de la Pau, el 21 de setembre, es va realitzar a 
la seu del Caixa Fòrum de Barcelona, una jornada reivindicativa i festiva de Pau amb 
una seixantena de joves voluntaris internacionals. A més, a la Plaça Espanya van fer 
un mosaic humà amb la paraula PAU i finalment van visitar el Parlament de Catalunya. 

 

 
 
 

Participants de la jornada per la Pau a Pl. Espanya 

 
Fundació Catalunya Voluntària a les Festes de la Mercè 
Un altra activitat de Catalunya Voluntària va ser la seva participació a les Festes de la 
Mercè, els dies 24 i 25 de setembre. Com en anys anteriors, l’entitat ha estat present 
en dos indrets de Barcelona: a Plaça Catalunya en el marc de la XVI Mostra 
d’Associacions de Barcelona (a la carpa de la Federació de Voluntariat Social), i al 
Castell de Montjuïc. En aquest darrer emplaçament, la nostra entitat va exposar els 
seus Clams per la Pau i va fer participar les persones assistents, a través de la 
recollida dels nostres coloms. Durant aquests dies la Fundació Catalunya Voluntària  
va poder recollir un total de 110 expressions de Pau a Montjuïc. A més, va  informar 
sobre els seus projectes i oportunitats de participació a tots aquells que es van apropar 
a l’estand de Pl. Catalunya. 
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Sessió d’estudi sobre la Pau i el voluntariat   
 

 
Responsables de la formació amb Meghann Aurea Villanueva (la segona per la dreta) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Europa i la Pau 
Del 22 al 30 d’octubre, Clam per la Pau va 
organitzar la Sessió d‘Estudi Voluntariat i 
Pau «Pave the Way - La pau i el 
voluntariat a Europa», al European Youth 
Center, de Budapest (Hongria). L’objectiu 
d’aquesta sessió d’estudi era intercanviar 
idees i coneixements sobre el voluntariat per 
a la pau. D’aquesta manera, es pretenia 
debatre temes com explorar l’impacte del 
voluntariat a zones de conflicte o a llocs on 
tot just s’ha acabat.  
 
Tractar temes interculturals, intercanviar 
idees, projectes ja desenvolupats en 
relació la pau i el voluntariat. La 
Fundació va treballar en aquest projecte 
amb UNOY Peacebuilders (Holanda), 
SEEYN SILBA (Dinamarca) i SCI-
Internacional sota l’auspici de la 
European Youth Foundation i el Consell 
d’Europa. 
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Curs sobre conflictivitat 
Del 7 al 14 de novembre Catalunya Voluntària va organitzar a Vilanova i la Geltrú, el 
curs de formació “Treballant amb el conflicte” amb l’objectiu d’ajudar als joves a 
adquirir nous coneixements sobre la conflictivitat. 
 

 
Participants al curs de formació “Treballant amb el conflicte” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La construcció de la pau mitjançant la fotografia i l’audiovisual  
El darrer trimestre de l’any, del 13 al 21 de novembre, es va organitzar un curs 
a Lisboa (Portugal) amb la participació de Bahar Cakmak, voluntària de la 
Fundació, amb l’objectiu de proporcionar als  líder juvenils noves eines de 
comunicació per la construcció de la Pau, com la fotografia i el vídeo.  
 
Els participants van ser treballadors que fan feina en societats dividides i van 
tenir l’oportunitat d’aprendre tècniques de debat i simulacions, i dur a terme 
exercicis pràctics. L’objectiu de la formació era proporcionar coneixements 
teòrics sobre la construcció de pau, així com de l’ús de la imatge i l’audiovisual 
com a mecanisme que poden ajudar a superar els obstacles i les barres en les 
societats en conflicte . 
 
Mitjançant la creativitat els joves van aprendre a explicar histories dels seus 
barris i promoure així l’enteniment mutu entre comunitats locals, el sentiment de 
ciutadania, la inclusió de joves amb menys oportunitats per impulsar canvis 
positius.  
 

Hi van participar 21 persones 
de 17 organitzacions de 16 
països més 3 formadors que 
van dur endavant les sessions 
que van permetre l’encontre 
d’aquestes organitzacions 
juvenils que treballen en el 
diàleg de la pau, el multi 
culturalisme i la interculturalitat 
a Europa i al Mediterrani.  
 
 

Durant els 8 dies les organitzacions juvenils van aprofundir en la comprensió dels 
conflictes, la seva naturalesa, la tipologia i els mètodes d’anàlisi. També hi ha haver 
temps per reflexionar sobre la necessitat i dificultat de detectar els conflictes i els 
diferents mecanismes per donar resposta a aquests.    
 
Però més enllà de la teoria, el curs també va treballar aspectes pràctics com la 
comunicació no violenta com a estratègia de transformació dels conflictes, les 
directrius sobre com i quan intervenir en situacions conflictives i l’educació per la pau i 
el diàleg intercultural.   
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Aquest projecte va ser possible gràcies a la Comissió Europea i a les 10 entitats 
participants de diferents països, com UNOY Peacebuilders, AMC de Portugal, CEIPES 
d’Itàlia, PATRIR de Romania, OAJNU d’Argentina, GENPEACE de Filipines, YLSL de 
Sierra Leona, YPB de Ghana i Kenya. 
 

  
Tatiana Romero amb algunes participants 
 
Els objectius d’aquests tres tallers passaven per ajudar a millorar l’autoestima, la 
identitat, l’assertivitat a través de l’auto anàlisi, entre altres. A més, mitjançant el treball 
realitzat per la voluntària es va aconseguir que el Director de la Salut de Nkansah es 
comprometés a millorar les condicions de l’escola del poble de Kramokrom i fer-hi 
arribar l’electricitat. En aquestes activitats van participar una cinquantena de persones, 
entre nens, dones i caps de tribu.  
 
Visita de  Nikki Delfin   

 
Nikki Delfin, a Barcelona 

“Learning by seeing, seeing by doing” 

El programa “Learning by seeing, seeing by 
doing” (Aprenent observant, observant i fent) és 
un projecte que es basa en el coneixement sobre 
el terreny i l’apenentatge directe de les formes 
organitzatives de les entitats. 
 
 
 

 

Dones de Ghana 
Del 16 al 26 d’abril, la voluntària 
Tatiana Romero va visitar Ghana per 
participar al projecte que busca 
promoure l’empoderament de les dones 
adolescents del poble de Kramokrom. 
En aquest sentit, la Tatiana va realitzar 
tres tallers: el primer sobre els drets de 
les dones a l’Àfrica; el segon enfocat a 
millorar l’educació i el tercer per a 
fomentar el cultiu. 

 

 

La primera setmana del mes de novembre i en el 
marc del projecte “Learning by seeing, seeing by 
doing” (Aprenent observant, observant i fent) va 
visitar la Fundació el treballador de l’organització 
filipina GenPeace, Nikki Delfin, per observar 
Catalunya Voluntària i altres entitats que fan feina 
en la mateixa línia com Mans Unides. 
 
Els dies que Delfin va compartir amb l’entitat va 
presentar els projectes de Pau que fan a 
Filipines, va compartir contactes i experiències i 
va poder detectar les similituds i les diferències 
en la metodologia, organització i gestió del treball 
que es fa en l’àmbit juvenil. Va aprofitar la seva 
estada per visitar l’ambaixada de Filipines tractar 
dels projectes de cooperació així com per 
conèixer Barcelona i la cultura catalana. 
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Formació a Holanda 
Al juliol (del 3 al 9) la Fundació Catalunya Voluntària va coorganitzar i participar al curs 
de formació internacional «Participació dels joves mitjançant el diàleg intercultural i 
virtual», a Schoorl, Holanda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’aquesta manera, es buscava augmentar la consciència sobre el diàleg intercultural a 
Europa, analitzar i debatre el paper dels joves per a abordar els conflictes entre 
cultures i emprendre accions a través de la investigació i posterior promoció dels seus 
resultats.  
 
Al curs es a realitzar amb el suport del programa Fundació europea de joventut del 
Consell d’Europa, i hi van participar una trentena de joves europeus, entre ells, tres 
enviats per la nostra entitat.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catalunya Voluntària va treballar 
estretament amb els socis 
internacionals United Network of Young 
Peacebuilders, CEIPES, PATRIR i 
European Youth Foundation. Meghann 
Villanueva va ser l’encarregada de 
compartir la seva experiència en la 
promoció i el treball realitzat a les 
Nacions Unides. La formació cercava 
dotar els participants d’eines per a 
convertir-se en agents socials capaços 
d’afrontar les problemàtiques 
socioculturals.  

 
Participants a la formació  
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2.3. Presència internacional 

La Fundació Catalunya Voluntària és membre del Centre Europeu del Voluntariat pel 
que està en xarxa amb diverses associacions d’altres països.  

Forma part de l’organització UNOY (United network of yoing peacebuilders), entitat 
que participa a diverses Comissions de les Nacions Unides. UNOY delega 
habitualment en la FCV que la representi a les esmentades comissions, tasca que 
realitza la directora del programa “Clam per la Pau”, Meghann Aurea Villanueva, 

En aquest sentit del 22 de febrer al 4 de març Villanueva va participar a la 55a sessió 
Comissió de Condició Jurídica i Social de la dona a les Nacions Unides. 

 
Meghann Aurea Villanueva a la seu de Nacions Unides. 
 

 
La Fundació Catalunya Voluntària, representada per Meghann Aurea Villanueva, van 
representar i ser la veu dels joves a la UNESCO High Panel on Peace and Dialogue 
among Cultures (Panell de Pau i diàleg entre cultures), l’11 de març a New York, on 
va estar-hi present la directora general de la UNESCO, Irina Bokova i el secretari 
general de les Nacions Unides Ban Ki-moon. 

El tema d’aquest esdeveniment portava per títol «Building Peace: Reconciliation 
through the Power of Education, the Sciences, Culture and Communication», 
(Construint la Pau: la reconciliació a través del poder de l'educació, la ciència, la 
cultura i la comunicació).  

 

Meghann Aurea Villanueva(centre) en la seva intervenció 

A l’esdeveniment, Villanueva va 
aprofitar per presentar la Fundació 
Catalunya Voluntària a diferents 
organitzacions internacionals i grups de 
dones participants de la Comissió, a 
més de contactar amb diverses 
organitzacions juvenils. 
 
La directora de Clam per la Pau ha 
participat en aquesta comissió des del 
2007 i ja ha estat convidada a participar 
per a la 56a edició, que es celebrarà al 
2012 a Nova York.  



Memòria d’activitats 2011 

 

 
Fundació Catalunya Voluntària 

15 

2.4. Altres col·laboracions 
 
Mitjançant el conveni amb Campus Universitari de la Mediterrània la Fundació 
Catalunya Voluntària realitza tasques d’acollida a Barcelona, acompanyament i tutoria 
a estudiants d’Ucraïna perquè puguin estudiar el curs “Perfeccionament en el sector 
hoteler”.  
 
Amb aquest projectes des de l’entitat es pretén contribuir en el desenvolupament del 
voluntariat en els joves ucrainians que un cop acabats els estudis a d’Institut Superior 
de Negocis Turístics viatgen a Catalunya.  
 
També l’entitat i per tercer any consecutiu, ha estat consultora a l’Assessoria de 
mobilitat juvenil de Vilanova i la Geltrú, segons el conveni subscrit amb l’Ajuntament 
d’aquesta població. Aquest punt d’informació serveix per a assessorar els joves que 
desitgen portar a terme un projecte de voluntariat a l’estranger.  
 
Finalment la Fundació Catalunya Voluntària va participar en el II Congrés Europeu 
del Voluntariat que va tenir lloc a Barcelona el passat mes d’octubre. Les propostes 
sorgides de l’encontre que cal destacar són:  
 
Proposar que les entitats i institucions promoguin la participació de les persones grans 
en accions voluntàries, amb un protagonisme i un paper social actiu, contribuint així 
amb els seus coneixements, dedicació, experiència i valors a millorar les necessitats 

del seu entorn i al benestar de la comunitat. 

Un element clau per a l’èxit d’adaptació del voluntari una entitat és fer un bon pla 
d'acollida que parteixi de saber explicar bé la missió, la identitat, els valors i la cultura 
de l’organització i que acompanyi el voluntari en la seva incorporació. 

     
Fomentar estratègies de voluntariat que promoguin l’autonomia i el criteri dels grups.   
De la mateixa manera, incorporar diferents generacions dins la mateixa activitat, per tal 
de fomentar la integració i la cohesió social. 
 
Apostar per plans i models formatius que facilitin i acostin a col·laborar tots els agents  
sensibles a la formació del voluntariat, més enllà dels interessos i necessitats que s’hi  
expressin, per treballar des de la suma de potencialitats i de fortaleses per aconseguir  
models d’èxit, per un autèntic treball en xarxa. 
 
Les diferents lleis i plans de voluntariat són una eina, no un fi en si mateixos, al servei  
de la construcció d'una ciutadania més solidària, participativa i conscient.  
 
Avui, l’esperit i l’estratègia de col·laboració és absolutament necessària tant dins de les 
organitzacions –treball en equip– com entre organitzacions, entre altres raons      
perquè no podem assolir una capacitat de canvi real si no creem sinergies. 
 
Cal introduir el concepte de responsabilitat social de les organitzacions no lucratives  i   
donar unes pautes de reflexió per a cada entitat que permeti personalitzar el model, 
identificant els principals elements rellevants a tenir en compte en funció del tipus  
d’organització. 
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                                   Entitats col.laboradores 
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3. BALANÇ ECONÒMIC 
 
Compte de resultats 
 
 Subvencions i donacions  403.407,58  

      

 Despeses   315.661,42  

 Personal  7.837,19   

 Lloguers  8.414,64   

 Serveis professionals 14.346,72   

 Assegurances 6.027,62   

 Serveis bancaris 1.700,31   

 Subministres 2.982,89   

 Serveis per a les activitats 263.793,30   

 Amortització de l'inmovilitzat 295,60   

 Despesa financera 10.263,15   

      

 Resultat de l'exercici  87.746,16  

 
Balanç a 31 de desembre de 2011 
 

 ACTIU   

Actiu no corrent  3.939,74 

 Inmovilitzat de material 689,74  

 Fiances 3.250,00  

    

Actiu 
corrent 

  300.780,91 

 Deutors 300.780,91  

    

 Total actiu  304.720,65 

 

 PASSIU   

Patrimoni net   23.995,59 

  Capital 30.000,00  

 Resultat d'exercicis anteriors -93.750,57  

  Resultat 2011 87.746,16  

     

Passiu no corrent   139.764,45 

  Deutes a llarg Termini 139.764,45  

    

Passiu corrent  140.960,61 

 Provisions per activitats 28.728,00  

 Deutes a curt Termini 112.232,61  

    

 Total patrimoni net i passiu   304.720,65 
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4. COMUNICACIÓ 
 
El departament de comunicació dóna servei als diferents departaments de l’entitat per 
tal de contribuir a conèixer els projectes que portem a terme, als mitjans de 
comunicació, a entitats del sector i als usuaris finals dels projectes amb la finalitat de 
que el major nombre de persones tinguis aquesta informacióa l’abast.  
 
En línies generals, els objectius per al 2011 eren augmentar la nostra visibilitat entre la 
població catalana i nacional espanyola i treballar per a un major reconeixement 
internacional. A més, de potenciar l’ús de les xarxes socials, com Facebook o Twitter, 
consolidant el seu ús de forma continuada, planificada i fluida i donant a conèixer la 
nostra activitat a través d’aquests mitjans als nostres usuaris i col·laboradors.  
 
Una altra fita important per al 2011 era potenciar el nostre web per a que el visitant 
pugui obtenir informacions útils sobre la nostra entitat i se senti motivat a participar en 
els nostres projectes, alhora que pretenem aconseguir un major nombre de visites. 
 
En aquest sentit, cal dir que disposem d’una nova plana web, que a mesura que ha 
anat avançant l’any ha anat millorant i adaptant-se a les necessitats de l’entitat. 
D’aquesta manera, actualment dóna informació al visitant no solament de qui som sinó 
també de les oportunitats de participació i de l’activitat de la nostra entitat. 
 
Dels diferents impactes d’informació es destaca  l’aconseguit al diari El Punt, on va 
aparèixer una entrevista a Lluc Martí, juntament amb altres opinions de representats 
d’entitats del sector del voluntariat. Així com les aparicions en   mitjans de comunicació 
socials, com Canal Solidari, Xarxanet, la Flama i ràdios i mitjans locals com Ràdio Prat 
o Diari de Vilanova. 

Des del Departament de Comunicació es va coordinar també la  participació, per 
segon any consecutiu, al Parlament Metropolità. Onze alcaldes de l'àrea de Barcelona 
van escoltat les propostes d'ordenança metropolitana de 22 entitats socials de la 
ciutat, que buscaven la implicació d'aquestes institucions per a la millora de la societat. 
Tot i que les propostes no són vinculants, sí que cerquen transmetre les demandes de 
la ciutadania als representats municipals. L'acte va estar presentat pel senyor Antoni 
Fogué, president de la Diputació de Barcelona i per Il·lm. Núria Parlon, alcaldessa de 
Santa Coloma de Gramenet, ciutat amfitriona. Alguns dels batlles participants van ser, 
l’I·lm. Sr.Jordi Serra de Badalona, Il·lm Sr. Pere Navarro de Terrassa, Il·lm. Sr. Joan 
Antoni Barón de Mataró, així com la Il·lma. Sra Núria Marín de l'Hospitalet. 

El Segon Parlament Metropolità, organitzat pel diari "20 Minutos", forma part de la 
tradicional Trobada Ciutadana, que assoleix amb aquesta la seva 19a edició. Amb 
aquests encontres, els organitzadors cerquen apropar la ciutadania als seus 
representats institucionals, als portaveus de les 22 entitats participants i als propis 
alcaldes van actuat com a “diputats” en aquesta trobada. Per aquest esdeveniment, la 
nostra entitat va aparèixer al diari 20 Minutos, a més de a d’altres mitjans socials 

Una altra noticia important donada a conèixer als mitjans de comunicació va ser el 
reconeixement de la nostra entitat pel treball en xarxa fet per 70 voluntaris en línia de 
Nacions Unides. Que va suscitar l’interès de mitjans socials com Canal Solidari, que 
ho va publicar en la seva portada, Xarxanet, Social.cat o Radio Estel, entre d’altres.  
 
Per a qualsevol detall relacionat amb les aparicions a mitjans consulteu el recull de 
premsa, disponible a la nostra seu, en actual actualització.  
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5. ORGANITZACIÓ DE L’ENTITAT  

 
Patronat  

La Fundació compta amb un grup de patrons que treballen en diferents àmbits 
professionals i que donen suport als projectes que l’entitat promou de forma altruista, 
són els que segueixen: 
 
Michel André, Director del Laboratori d’Aplicacions Bioacústiques de la Universitat 
Politècnica de Catalunya President de la European Cetacean Society. Secretari de la 
Fundació Catalunya Voluntària 
 
Joaquim Barreira, Censor Jurat de Comptes, antic Director Financer de Miniwat. 
Tresorer de la Fundació Catalunya Voluntària 
 
Josep Maria Canyelles, Especialista en Responsibilitat Social Corporativa. Antic 
gerent del Institut Català del Voluntariat. Vicesecretari de la Fundació Catalunya 
Voluntària 
 
Mohammed Chaib, President d’Ibn Batuta. Antic Diputat al Parlament pel Partit dels 
Socialistes de Catalunya 
 
Oriol Illa, Antic president d'Acció Escolta de Catalunya 
 
Jaime Lanaspa, Director general de l’Obra Social La Caixa 
 
Rafael López, Diputat al Parlament pel Partit Popular. Vicepresident de la Comissió de 
Joventut del Parlament 
 
Jaume Martí, Antic Director del Campus Universitari de la Mediterrània. President de 
la Fundació Catalunya Voluntària 
 
Lluc Martí, Antic Director de l’Oficina Internacional de Voluntariat Juvenil IAVE Youth 
Office. Director de projectes de la Fundació Catalunya Voluntària 
 
Marta Nin, Adjunta a la Direcció General de Casa Amèrica Catalunya. Vicepresidenta 
de la Fundació Catalunya Voluntària 
 
Joaquim Olivé, Director de la FundacióPolitècnica de la Universitat Politècnica de 
Catalunya 
 
Laia Ortiz, Diputada al Parlament per Iniciativa per Catalunya. Esl Verds. Antiga 
Presidenta de la Comissió de Joventut del Parlament 
 
Yasmin Paricio, Periodista. Fundadora de l'associació Barcelona Voluntària 
 
Carlos Roca, Arquitecte. Antic delegat de Joventut a l'Associació Internacional del 
Voluntariat 
 
Jesús Rodriguez, Antic Director de MAHLE. Vicetresorer de la Fundació Catalunya 
Voluntària 
 
Assumpció Vilà, Antiga Presidenta de la Federació Catalana del Voluntariat Social i 
de la Taula del Tercer Sector Social i Vicepresidenta de la Fundació, que renuncia 
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amb motiu de la seva designació com a Sindica de Greuges de l'ajuntament de 
Barcelona 
 
 
Comité executiu  
 

CÀRREC      Persona 

President      Jaume Martí 

Vice-presidenta     Marta Nin 

Secretàri      Michel André 

Vice-secretàri      Josep M. Canyelles 

Tresorer      Joaquim Barreira 

Vice-tresorer      Jesús Rodríguez 

 
 
Equip tècnic i de persones voluntàries 
 
 
Volem agrair especialment la feina feta per tot l’equip que ha fet possible tan bona 
feina.  
 

Lorenzo Albiero  
Bahar Cakmak 
Juan Camillo  
Stefano Campanari   
Julien Delsaux 
Esther Lumiére  
Lluc Martí 
Israel Peralta  
Tatiana Romero  
Daya Schneider 
Peter Teutemacher 
Alberto Tortolero 
Meghann Villanueva 
Jordi Virgili  
 


