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PRESENTACIÓ

L

a Fundació Catalunya Voluntària (FCV) es defineix com un
espai de formació no reglada i entitat promotora de
projectes, que tenen per objectiu oferir a les persones, de
totes les edats, l'oportunitat de desenvolupar les seves
competències, mitjançant la seva participació activa en accions
educatives i socials amb un impacte positiu en les seves comunitats.
La FCV promou activament el voluntariat i l'educació no formal
com a eines per a millorar la societat, com a oportunitats per
desenvolupar competències clau i com a mitjans per esdevenir
ciutadans més actius, autònoms i responsables.
A més, col•labora activament amb altres entitats no lucratives,
amb xarxes, persones i institucions que promouen iniciatives
innovadores de desenvolupament humà, social i econòmic, tant a
nivell local, regional com internacional.
La FCV ofereix informació i formació, organitza campanyes,
jornades, tallers i iniciatives enfocades a la promoció i el
reconeixement social del voluntariat, la cultura de la pau,
l'educació no formal i l'aprenentatge intercultural.
La Fundació opera, principalment, en el marc de 3 programes:
_Catalans al Món: facilita la participació de persones joves en
programes de formació i mobilitat internacional, i fa possible la
participació d’entitats no lucratives catalanes en xarxes i
esdeveniments internacionals. La FCV és entitat coordinadora i
promotora de projectes transnacionals, com servei de voluntariat
europeu, cursos de formació, seminaris i intercanvis juvenils,
realitzats amb el suport de programes d'acció comunitària, en
estreta col·laboració amb altres entitats no lucratives i no
governamentals d'arreu d'Europa i del món.
_Clam Per la Pau: afavoreix la participació de persones joves en
accions de sensibilització i de formació dedicades a la construcció
de pau i la transformació de conflictes, i du a terme projectes de
construcció de xarxes estratègiques a nivell internacional, en
l'àmbit de la pau i desarmament, l'educació en els drets humans, la
no violència, el diàleg intercultural i la participació democràtica.
_Voluntaris Actius: afavoreix la participació activa en accions de
voluntariat en entitats del tecer sector, a Catalunya i arreu
d’Europa, ajudant a les persones voluntàries a desenvolupar
competències útils, pel seu present i futur. La FCV promou el
voluntariat de forma prioritària entre les persones joves amb
menys oportunitats i du a terme programes dedicats
específicament a famílies, a adults i gent gran i a persones d’arreu
del món interessades en realitzar un voluntariat a Barcelona.
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La FCV és membre actiu del Consell de la Joventut de Barcelona-CJB,
la Federació Catalana de Voluntariat Social-FCVS, la Fundació Anna
Lindh pel Diàleg Intercultural–ALF i la Xarxa Unida de Joves
Constructors de Pau-UNOY, entre d’altres.
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ESPAIS DE VOLUNTARIAT

L’

any 2013 ha estat un any important per a la FCV, ja que no
només ha mantingut els programes propis, “Catalans al
Món” i “Clam per la Pau”, sinó que ha ampliat la seva tasca
de promoció i formació de persones voluntàries dins de diversos
àmbits, incorporant “Voluntaris Actius” com a nou programa.
S’ha implementat un programa pilot que promociona el voluntariat
en família, mitjançant l’acompanyament entre famílies. A més, s’ha
impulsat un projecte a nivell europeu per fomentar noves habilitats i
mètodes d’ensenyament pels adults.
La FCV continua amb la voluntat de facilitar la participació en
aquests programes, a totes aquelles persones en situació de
vulnerabilitat i/o risc d’exclusió social, continuant la seva
col·laboració amb la Direcció General d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència (DGAIA) de la Generalitat de Catalunya i amb
Fundació "la Caixa", per tal d’oferir a joves majors de 18 anys la
possibilitat de realitzar un programa de voluntariat a nivell europeu
de curta i llarga durada.
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VOLUNTARIAT EN FAMÍLIA

D

urant l’any 2013 s’ha dissenyat, realitzat i avaluat un
projecte pilot de voluntariat en família “Famílies per
Famílies”, fent possible la convivència i acompanyament
entre famílies, amb la participació de 3 generacions (infants,
adolescents, joves, adults i gent gran). És un projecte coordinat per
ITER BSO Serveis de Consultoria Benestar i Salut, amb la
col·laboració de la FCV.
Moltes persones necessiten ara més que mai, sentir-se recolzades i
orientades en temes educatius, de salut, laborals o socials i poder
veure oportunitats i planificar accions per evitar entrar en processos
de distanciament social.
“Famílies

per Famílies” és una resposta solidària per fer front a la
crisi econòmica i a l’aïllament social on els participants i els
municipis poden créixer en xarxes socials de suport i de cohesió. Un
projecte que ajuda a promoure i desenvolupar la infància en situació
de vulnerabilitat social mitjançant el treball sistèmic: famílies –
escola – comunitat.
GRUNDTVIG: LET’S PLAY

L’

any 2013 la FCV ha dissenyat ‘Let’s play, sing and dance
together: efficient non-formal education for adults',
projecte d'associació d'aprenentatge Grundtvig per
augmentar la consciència positiva dels adults sobre la variada
escena cultural europea, explorar els punts comú i les diferències
en les composicions musicals europees i cançons i balls; així com
desenvolupar el sentit i la comprensió de la diversitat, i, donar
suport a les activitats de cooperació entre les organitzacions que
treballen en el camp de l'educació amb adults, amb l'objectiu
d'establir contactes i compartir les millors pràctiques i experiències
en LLP (Lifelong Learning Programme).
El projecte es desenvoluparà a partir d’agost 2013 fins juliol 2015,
amb la participació de més de 48 adults. Les organitzacions
associades són: la Fundació Catalunya Voluntària com entitat
coordinadora, Stichting Digg’Out (Països Baixos), Egészségdokk
Közhasznú Alapítván-Fundació Moll Salut (comtat de Fejér, Hongria)
i Hüyük Halk Eğitimi Merkezi (Turquia).
Els grups destinataris es composen de diferents edats i orígens, amb
un enfocament especial en els aturats, la gent gran, els discapacitats
i les minories nacionals.
La implementació d'aquest projecte també ajudarà a:
_Aprendre noves habilitats i mètodes en l'ensenyament per als
adults;
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_Compartir música, cançons i danses dels països socis;
_Motivar els estudiants i membres del personal a aprendre llengües
estrangeres;
_Augmentar la confiança dels alumnes a través de les activitats del
projecte;
_Fomentar el sentit de la ciutadania i el valor de la diversitat
europea.
Els objectius generals d'aquesta associació són:
_Augmentar la consciència sobre la inclusió social, el diàleg
intercultural i la diversitat;
_Millorar la qualitat de la cooperació entre organitzacions actives en
el camp de l'educació d'adults;
_Donar suport a LLP i l'educació no formal basat en la música,
cançons i balls;
_Involucrar els beneficiaris en totes les etapes d'aquest projecte.
Hi haurà tallers i seminaris sobre música, cançons i balls, i sobre
l'educació d'adults i el diàleg intercultural a cada país soci. Els
productes finals seran DVDs de projectes amb vídeos de música,
cançons i danses executades per grups i també mostres de música
nacionals recollides pels alumnes; carpeta del projecte i logotip, i un
conjunts de materials del projecte. Tots els materials del projecte es
difondran en les organitzacions, en les comunitats locals, socis dels
països i per a una audiència més àmplia s’utilitzaran nous mitjans de
comunicació.
El projecte compta amb el suport del programa d'aprenentatge
permanent Grundtvig de la Comissió Europea.

DAWRAK: CITIXENS EXCHANGE

D

urant l’any 2013, la FCV ha tingut l’oportunitat de ser
promotora del projecte Dawrak: Citizens Exchange,
programa d'intercanvi ciutadà finançat per la Fundació Anna
Lindh. El projecte preveu un intercanvi laboral entre un
treballador/voluntari de l’organització Development no Borders (el
Caire, Egipte) i de la Fundació Catalunya Voluntària, per un període
de 2 i 3 mesos.
Objectius de l’intercanvi:
_Treballar amb l’equip de l’entitat respectiva;
_Desenvolupar les capacitats dels participants en l'educació per la
pau;
_Promoure la cultura catalana i egípcia;
_Organitzar activitats interculturals;
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_Promoure la diversitat i la comprensió mútua;
_Redactar propostes per futurs projectes conjunts;
_Compartir idees i bones pràctiques.
La FCV va acollir de l'1 d'agost fins al 31 d’octubre a Mostafa Alí i va
facilitar que la Maria Manyosa, fes la seva estada a Development no
Borders, a el Caire, del 25 d’octubre al 25 de desembre.

JOVES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT

L

a FCV ha posat el focus als joves adults catalans (majors de 18
anys), especialment amb els qui es troben en situació de
vulnerabilitat o tenen menys oportunitats. Ser jove i ser
voluntari té i genera un valor afegit, tant per a les entitats no
lucratives como per als propis joves, així com per al conjunt social. El
voluntariat i la formació en las persones contribueixen a la inclusió
social i la igualtat d’oportunitats, així com la promoció de la
capacitat transformadora i la ciutadania activa genera un impacte en
el desenvolupament humà.
Per dur a terme aquest objectiu l’entitat va signar l’any 2012 dos
convenis de col·laboració amb el Departament de Benestar Social i
Família de la Generalitat de Catalunya i amb la Fundació "la Caixa"
per tal de promoure accions de mobilitat internacional vinculades a
joves adults tutelats y ex tutelats (majors de 18 anys) dependents de
la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de la
Generalitat de Catalunya (DGAIA).
Fruit d’aquesta col·laboració, durant l’any 2013, al voltant de 20
joves han pogut gaudir d’una experiència de voluntariat
internacional, tant de curta com de llarga durada.
Amb voluntat de continuar amb aquest treball s’han renovat tots
dos convenis, fet que possibilitarà que durant l’any 2014, més joves
amb aquest perfil tinguin l’oportunitat d’enriquir-se i formar-se
gracies al voluntariat.
Aquest projecte també treballa per a:
_Incrementar la comprensió de la diversitat cultural d’Europa i els
valors comuns fonamentals;
_Reforçar el sentit de solidaritat, promoure el respecte dels Drets
Humans i treballar contra el racisme, l’antisemitisme i la xenofòbia;
_Potenciar l’esperit emprenedor, d’iniciativa i de creativitat dels
joves per facilitar la seva participació activa en la societat;
_Propiciar el coneixement i la comprensió de la vida social, cultural i
econòmica d’altres països;
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_Oferir als joves l’oportunitat d’establir relacions de cooperació i
amistat entre grups de diferents estats i contribuir a la promoció de
la igualtat d’oportunitats;
_Promoure la tolerància i la solidaritat entre els joves per construir
una ciutadania activa entre els joves i reforçar la cohesió social de la
Unió Europea;
_Consolidar una xarxa d’entitats nacionals i internacionals.

COOPERACIÓ AMB UCRAÏNA: PERFECCIONAMENT HOTELER

E

n el marc de la cooperació internacional, la FCV, mitjançant
el conveni amb el Campus Universitari de la Mediterrània, es
responsabilitza de les tasques d'acollida, acompanyament i
tutoria d'estudiants de l'Institut Superior de Turisme de Donesk
(Ucraïna), que durant un curs realitzen les seves pràctiques dels
estudis de restauració en diferents hotels de la zona, presentat com
"Curs de perfeccionament en el sector hoteler"
D'aquesta manera l'entitat potencia la formació contínua i facilita la
mobilitat internacional d'estudiants (majors de 18 anys) així com el
coneixement de la llengua i la cultura catalana.
El projecte "Cooperació amb Ucraïna" basa la seva tasca en:
_Promoció, coordinació i gestió de cursos pels estudiants ucraïnesos
a Catalunya, per completar els seus estudis realitzats a Donesk;
_Conveni amb el sindicat d'estudiants de Donetsk per potenciar i
implementar la cultura de voluntariat;
_Col·laboració en l'àmbit associatiu, prioritzant la participació dels
joves ucraïnesos en les activitats internacionals que organitza la
Fundació Catalunya Voluntària.
El 2013 l'entitat ha gestionat l'estada en pràctiques de 8 estudiants
del primer nivell i 5 del segon curs que han realitzat les seves
pràctiques en diferents hotels i restaurants amb una valoració molt
positiva de les tasques que han dut a terme.
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CATALANS AL MÓN

P

rograma que pretén ser una eina per a la mobilitat
internacional, facilitant la participació de persones joves en
programes de voluntariat i formació, fent possible la
participació d’entitats no lucratives catalanes en xarxes i
esdeveniments internacionals.
La FCV és entitat coordinadora i promotora de projectes
transnacionals, com servei de voluntariat europeu, cursos de
formació, seminaris i intercanvis juvenils, realitzats amb el suport
de programes d'acció comunitària, en estreta col·laboració amb
altres entitats no lucratives i no governamentals d'arreu d'Europa i
del món.

SERVEI DE VOLUNTARIAT EUROPEU

E

l Servei de Voluntariat Europeu (SVE) és una acció de la
Comissió Europea adreçada a tots els joves (d’entre 18 a 30
anys) residents en un país europeu. El programa possibilita la
col·laboració voluntària, durant un període mínim de 2 setmanes
fins a un màxim de 12 mesos, en una entitat europea. Existeixen
multitud de projectes de temàtiques diverses: cultural,
mediambiental, d'informació als joves, de mitjans de comunicació o
d'acompanyament, entre d'altres. El programa també ofereix als
seus participants classes de l’idioma oficial del país de destinació.
El 2013 la Fundació Catalunya Voluntària va ser entitat d’enviament
de més de 40 joves catalans, que han realitzat el seu SVE a arreu
d’Europa i fora d’Europa durant períodes de 3 setmanes fins a 12
mesos, a entitats d’Alemanya, Croàcia, Dinamarca, Eslovènia, Grècia,
Països Baixos, Irlanda, Itàlia, Nepal, Polònia, Portugal, Regne Unit,
República Txeca, Romania i Turquia.
A més, la FCV ha acollit a 4 joves (nacionals d'Egipte, Azerbaiján,
Itàlia i Kènia) que han realitzat el seu voluntariat a Barcelona en
períodes de 3 setmanes fins a 9 mesos cadascun.
La FCV ha col•laborat amb entitats com Development no BordersEgipte, Azerbaijan Youth For Peace, ARCI Catania, Associazione
Mimosa-Itàlia; Stowarzyszenie Polites-Polónia, Archipelagos
Institute of Marine Research of the Aegean Sea-Grècia, Millenium
Center, CADDRU-Romania, Asha Center-Regne Unit, entre moltes
altres.
FORMACIONS

L

es formacions van dirigides a persones joves i adultes,
treballadors juvenils, socials, culturals o responsables de
voluntariat, majors de 18 anys, que desitgin aprendre d'una
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manera no reglada, com implementar noves metodologies a les
seves tasques diàries amb joves, posant en comú les diverses bones
pràctiques dels participants. Aquestes formacions tenen una durada
mínima de cinc dies, diferenciant entre cursos de formació,
seminaris i activitats de construcció de partenariat (PBA).
FORMACIONS EN LES QUALS LA FCV HA PARTICIPAT
L’any 2013 la FCV ha participat en 11 cursos de formació i en dos
seminaris, ajudant a 30 persones joves, voluntaris i assalariats a
entitats del tercer sector, a millorar les seves competències socials,
personals, professionals i interculturals en àmbits del seu interès.
Les temàtiques han estat variades, des de la multiculturalitat, la
integració i la cohesió social, fins la desocupació, el coaching i
mentoratge, amb especial atenció als cursos relacionats amb la no
violència, la construcció de Pau i la promoció dels Drets Humans.
A continuació resumim els detalls de les formacions en què l'entitat
ha participat:
LEV(II)S. Del 17 al 22 de gener a Malta, organitzat per Siggiewi Youth
Initiative. Curs per aprendre com funciona el programa Joventut en
Acció, quins són els seus objectius i prioritats, així com les seves
accions; focalitzant-se en el Servei de Voluntariat Europeu.
East Meets West. Del 23 de febrer al 2 de març a Geòrgia, per
conèixer millor els reptes de construcció de pau als països de l’Est
d’Europa.
Human Library. Del 20 al 27 de març a Itàlia. Formació que va servir
per aprendre el mètode de la llibreria humana per promoure els
drets humans.
Design Your Job. Del 26 d’abril al 5 de maig a Sèrbia, per aprendre a
com fer ús de les tecnologies per cercar feina.
Film for Inclusion-Film as a Universal Language. Del 27 de juliol al 4
d’agost a Wertfpfuhl, Alemanya. Curs on els participants van poder
aprendre a com fer una pel·lícula, gràcies a l’ajuda d’experts
mitjançant l’interacció cultural. Com a resultat es van gravar dos
curt-metratges, Under the Mask i Soap Bubbles.
Vídeos resultat del curs: Sota la Màscara (Under the Mask):
www.youtube.com/watch?v=KiG1Gpfh3Bk
Bombolles de sabó (Soap bubbles):
www.youtube.com/watch?v=jq3L2t-KKVs

Youth are Empoyable. De l’1 al 8 d’agost a Dilijan, Armènia, per
entendre millor com el voluntariat pot ajudar a desenvolupar
competències laborals i augmentar les opcions de trobar feina.
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Under the Sun We are All One. Del 2 al 9 d’agost a Amsterdam,
Països Baixos. Formació per aprendre més sobre els conceptes de
pobresa i exclusió social.
Coaching- Open Your Potential. Del 4 a l’11 d’octubre a Tsakhadzor,
Armènia, on els participants van descobrir com fer ús del coaching i
el mentoratge.
Mediterranean Partnership. Del 15 al 22 d’octubre a Nàpols, Itàlia.
Activitat de construcció de partenariat, per reforçar i crear noves
aliances.
MotivAction. Del 2 al 10 de novembre a Macedònia. Curs per
aprendre tècniques de desenvolupament personal i professional
basats en el mètode de l’equilitri.
PROACTIVE. Del 12 al 17 de novembre a Bolonya, Itàlia. Activitat de
construcció de partenariat coordinada per l’entitat italiana YouNet,
l’objectiu de la qual era la creació d’una xarxa de socis amb els quals
elaborar futur projectes dins dels programes de la Comissió
Europea.
ACT-Active Citizens of Today. Del 3 a l’11 de desembre a Sicília,
Itàlia, on els participants van aprendre a com millorar la qualitat dels
seus projectes referents a la ciutadania europea.
Youth in Peacebuilding and Reconciliation. De l’1 al 10 de
desembre a Sarajevo, Bòsnia Hercegovina. Formació per guanya
coneixements, tècniques i competències per organitzar iniciatives de
formació i de voluntariat enfocades en la promoció de la cultura de
pau.
INTERCANVIS JUVENILS

E

ls intercanvis juvenils s’adrecen a joves d’entre 18 i 25 anys,
dels diferents països europeus i d’altres països socis del
programa. Els participants conviuen uns deu dies realitzant
activitats sobre una temàtica concreta, per tal d’afavorir el
coneixement de les diferents cultures. La FCV organitza intercanvis
juvenils a Catalunya i de la mateixa manera dóna l’oportunitat als
joves catalans per a què participin en intercanvis a l’estranger.
INTERCANVI ORGANITZAT PER LA FCV
La FCV va organitzar del 8 al 15 de setembre de 2013, a Vallvidrera,
l’intercanvi juvenil “Com afrontar la crisi 2?” protagonitzat per 44
joves de 7 països d’Europa als quals la crisi els hi afecta, degut a la
manca d’ oportunitats per trobar feina, per finalitzar els estudis o
per gaudir d’una vida més autònoma.
Els objectius de l’intercanvi van ser:

12

_Entendre millor quins reptes tenen les persones joves arreu
d’Europa, en aquest moment especialment difícil per a molts
d’ells/es com a conseqüència de la crisi;
_Intercanviar idees, consells i propostes per superar la situació de
crisi;
_Crear un intercanvi real d’experiències entre tots els participants. i
la participació activa.
L’intercanvi va servir per crear un espai de cooperació, solidaritat i
creativitat fonamentat en l’interacció, el treball en equip i
l’’aprenentatge intercultural, l’educació no reglada, així com per
afavorir el desenvolupament de competències socials, cíviques,
lingüístiques i interculturals dels participants.
A l’intercanvi van tenir lloc activitats de naturalesa participativa i
creativa, com jocs, tallers i exercicis individuals i en grups (nacionals
i internacionals), sempre amb l’objectiu d’aprendre sobre la base de
l’ intercanvi d’experiències i coneixements entre els participants.
L’activitat, organitzada per la Fundació Catalunya Voluntària gràcies
al suport del programa Joventut en Acció de la Comissió Europea i
de l’Agència Nacional espanyola. va ser el resultat del treball d’
entitats no lucratives de Grècia (Praxis), Itàlia (Associazione
Culturale ARCI Strauss),
França (Association Itineráire
Internationale), Portugal (Erasmus Student Network Minho),
Polónia (EDUQ Association) i Àustria (Arbeiterkammer Tirol).
Vídeo resultat de l’intercanvi: L’Arrel de tota Maldat (The Root from All
Evil: www.youtube.com/watch?v=Y8cRKi6Qwuo#t=0

INTERCANVIS ALS QUALS LA FCV HA PARTICIPAT
Durant el 2013 la FCV ha estat promotora de 6 intercanvis juvenils
celebrats a Itàlia, Romania, Estònia, Macedònia i Turquia, fent
possible la participació de prop 40 joves en accions educatives del
seu interès.
A continuació s'especifiquen els detalls de les activitats així com el
seu contingut:
Multiple Identity. Del 20 al 31 de juliol a Itàlia, per comprendre
millor el significat de conceptes com identitat nacional, expressió
cultural o ciutadania activa, com a resultat de l’interacció amb joves
d’Itàlia, Turquia, Lituània i República Txeca.
Personal Branding for Youth Unemployment. Del 29 de juliol al 7
d’agost a Romania. Durant aquest intercanvi els participants van
poder adquirir eines útils per trobar feina, tot i les dificultats actuals.
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The Power of Leading. Del 28 d’agost al 4 de setembre a Kuressaare
(Estònia), per promoure la capacitat de lideratge, millorar les
habilitats i per endinsar-se al mercat laboral.
Minority Youth Get in. Del 14 al 23 de setembre a Skopje,
Macedònia. Intercanvi on els participants van incrementar els seus
coneixements sobre les cultures urbanes a Europa.
Mathless. Del 8 al 16 de novembre a Turquia. L’objectiu d’aquest
intercanvi era que els participants redescobrissin les matemàtiques
a mitjançant tallers, exposicions, dinàmiques i jocs.
Once Upon a Time Work. Del 20 al 30 de novembre a Savigno
(Itàlia), per conèixer alguns dels oficis tradicionals a Europa i per
compartir bones pràctiques i projectes exitosos relacionats amb
l’atur juvenil.
Vídeo resultat de l’intercanvi: Hi havia una vegada…(Once upon a
time…vídeo):www.youtube.com/watch?v=g4_ISkys6q4&list=FLCy3_1KLsw
ZL-lO3OZhIZwQ&index=5

LLAVOR DE CANVI: SEED OF CHANGE

A

l 2012 l’entitat va posar les bases pel projecte internacional
Llavor de Canvi-Seed of Change que s’ha desenvolupat en la
seva magnitud durant el 2013, amb l’objectiu de que
persones joves desenvolupessin competències cíviques i
aprenguessin a realitzar accions amb impacte social, per tal de
millorar el seu accés als drets socials.
Han participat 20 joves d’entre 15 i 20 anys que, fins l’1 de
novembre, han estat protagonistes d’un programa formatiu i
participatiu que va tenir lloc simultàniament a Barcelona, Salònica
(Grècia), Vilnius (Lituània), Palerm (Itàlia), Rosario (Argentina),
Bogotà (Colòmbia), Nairobi (Kènia) i Katmandú (Nepal).
Al llarg del projecte van tenir lloc sessions informatives i diversos
tallers,presentacions, sessions d’ educació entre iguals, reunions i
debats, perquè els participants, en grups, tinguessin l’interès i les
capacitats per esdevenir ‘llavors de canvi’ i organitzessin accions de
sensibilització social local, com curt-metratges, videos-entrevistes i
un flashmob.
4 participants van poder conèixer a joves d’altres països i regions
del món en la trobada internacional que es va celebrar de l’1 al 7
de juliol, a Palerm, Itàlia i, durant 3 setmanes, una jove va realitzar
un Servei Voluntari Internacional a Katmandú (Nepal). Al mes
d’octubre, la FCV va acollir a Barcelona a dues joves, voluntàries de
Kènia i Itàlia.
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Alguns dels participants més actius van participar en programes de
voluntariat local, en un taller sobre lideratge organitzat per la FCV al
juliol i en intercanvis juvenils a diferents països, així com en la
conferència final del projecte,que va tenir lloc el 25 d’octubre.
El programa, organitzat per entitats no lucratives i joves dels 8
països esmentats, va ser liderat per l’entitat CEIPES, d’Itàlia, amb el
suport del programa Joventut de la Comissió Europea. Resultats del
projecte són els diferents vídeos, un lloc web, una guía/manual del
projecte, així com les presentacions realitzades durant els tallers
formatius i les conferències finals.
Vídeos resultat del projecte:
Seed of Change www.youtube.com/watch?v=dgN6O4Of7qY
Viu la teva vida - Nepal 2013
www.youtube.com/watch?v=gVGiKoFhEls
What does it mean for you? www.youtube.com/watch?v=Xaior-ZteGI
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CLAM PER LA PAU
rograma de la FCV dirigit especialment a treballadors,
estudiants i líders d’associacions, motivats a aprendre i
reflexionar sobre l’educació per a la Pau i els Drets Humans.
Possibilita la participació de persones joves en accions de
sensibilització i de formació dedicades a la construcció de pau i la
transformació de conflicte i du a terme projectes de construcció de
xarxes estratègiques a nivell internacional, en l'àmbit de la pau i el
desarmament , l'educació en els drets humans, la no violència, el
diàleg intercultural i la participació democràtica.

P

PROGRAMA D’APRENENTAGE I SERVEI GRUNDTVIG

L’

any 2013 la FCV ha estat promotora del projecte
d'aprenentatge permanent per a adults 'Mainstreaming
Peace Education in Adult Education'. El projecte ha fet
possible la mobilitat i l'intercanvi d'informació, coneixements i
experiències entre professionals, sobre temes d’igualtat de gènere,
tolerància apoderament, interculturalitat i inclusió social de les
minories, de les entitats sòcies (de Turquia, Holanda, Regne Unit,
Eslovènia, Alemanya, França i Espanya) i la realització d'un manual.
El projecte té per objectiu:
_Desenvolupar un enfocament transnacional coherent per a
educació de la pau com a element d'aprenentatge permanent
d'adults per fomentar de la ciutadania activa;
_El diàleg intercultural;
_La igualtat de gènere i la cohesió social a Europa;
_Compartir enfocaments de canvi, metodologies i experiència en la
educació d'adults;
_Intensificar la creació dels xarxes i la cooperació europea i
millorar la gestió i les capacitats educatives de les organitzacions de
la societat civil en el context de l'aprenentatge permanent.
La FCV va acollir el 6è projecte de mobilitat a Barcelona, del 3 al 6
d’octubre de 2013 amb la participació de 10 coordinadors i
educadors per a la pau de les entitats.
El projecte compta amb el suport del programa d'aprenentatge
permanent Grundtvig de la Comissió Europea.
Pàgina web del projecte: www.mpe-grundtvig.com/
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JOB SHADOWING 2.0

D

urant l’any 2013 la FCV ha participat en el projecte Job
Shadowing 2.0 coordinat per United Network of Young
Peacebuildres-UNOY. El projecte és el resultat de la
col·laboració entre 14 entitats de 14 països diferents d’arreu del
món (Alemanya, Argentina, Bangladesh, Burundi, Camerun,
Espanya, Estònia, Ghana, Hong Kong, Itàlia, Irlanda del Nord, Mèxic,
Nepal i Països Baixos).
Objectius del projecte:
_Explorar
la
qüestió
sostenibilitat
mediambiental
i
desenvolupament, mitjançant la consolidació de la pau i la joventut;
_Compartir pràctiques de treball i intercanviar informació en
qüestions mediambientals i de pau;
_Aprendre a través de l’observació;
_Explorar el nexe entre l'esgotament de recursos, el conflicte i el
paper dels joves en la construcció de pau, a través de reunions
polítiques i grups de discussió amb joves;
_Fomentar el diàleg i promoure activitats entre les organitzacions.
Per d’assolir els objectius del projecte, s’han dut a terme 14
mobilitats, d’uns quinze dies cadascuna, que han permès a 14 joves
d’entre 18 i 35 anys, observar com treballa i com funciona una
organització diferent a la seva.
Del 5 al 13 d’agost una de les tècniques de la Fundació va anar a
Camerun a visitar l’entitat Center for Community Regeneration and
Development (CCREAD-Cameroon), i del 26 de setembre al 6
d’octubre, la FCV va acollir a un jove de Bangladesh representant de
l’organització Centre for Communication and Development (CCD
Bangladesh).
Com a resultats del projecte s’espera elaborar un informe mundial
sobre la joventut, pau i sostenibilitat, recopilant les experiències de
diferents joves que treballen a les comunitats locals dels 14 països
associats, abordant temes com els recursos no renovables o
l’esgotament dels recursos.
Pàgina web resultant del projecte: jobshadowing2.wordpress.com/
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FORMACIONS EN CULTURA DE PAU

L’

any 2013 la FCV ha organitzat 3 formacions internacionals a
Catalunya: un seminari, una activitat de construcció de
partenariat i un campament de joves, en l’àmbit de la
cultura de pau i de la promoció dels drets Humans.
Working with Conflict 2.0. Del 8 al 16 d’abril és va celebrar a
Vilanova i la Geltrú (Barcelona), el curs de formació Working with
Conflict 2.0 l’objectiu del qual era maximitzar el coneixement dels
joves sobre els conflictes en mirar de prop la seva naturalesa i
dinàmica, i donar-los eines per transformar els seus conflictes i
aprendre’n d'ells. Es parteix de la idea que els joves tenen un paper
important en el conflicte i la violència en les seves societats. El curs
va reunir 30 treballadors juvenils, joves líders i formadors de joves
dels països membres del Consell d'Europa.
Pàgina web de la formació: workingwithconflict.wordpress.com/

Youth Building Peace, Empowering the Caucasus: activitat de
construcció de partenariat. Del 28 de juliol al 6 d’agost, a Vilanova i
la Geltrú (Barcelona) es van reunir 22 joves líders , caps de projecte i
coordinadors de projectes de 22 organitzacions juvenils de la UE i
EECA per discutir i dialogar sobre la creació d'un partenariat
sostenible a l’àmbit de la construcció de la pau, la transformació de
conflictes i l'aprenentatge intercultural.
Un dels principals èxits de la PBA va ser proporcionar un espai i una
oportunitat perquè els participants aconseguissin conèixer el treball
dels altres en l'àmbit de la construcció de la pau i acceptessin de
col·laborar junts, complementant els esforços i l'experiència de
cadascú. Les 22 organitzacions juvenils van treballar dur durant 8
dies aportant idees per a l'estratègia del projecte global de 2 anys
titulat 'Youth Building Peace: Empowering the Caucasus’.
Seminari I Campament Juvenil: Build peace on your own: Civil
society for a united Caucasus. Del 28 al 5 d’Octubre va tenir lloc a
l’hostal INOUT de Vallvidrera (Barcelona, Espanya) un seminari
internacional i un Campament Juvenil anomenat Build Peace on
your own: Civil Society for a United Caucasus. Uns 30 líders i
treballadors juvenlis d’Espanya, Alemanya, Holanda, Armènia,
Azerbaijan i Geòrgia, es van reunir per a compartir el seu treball
amb gent jove i per a parlar sobre els desafiaments i obstacles que
cal fer front a l’hora de promoure la consolidació de la pau en els
seus contexts locals, i mostraren bones pràctiques i projectes d’èxit.
Mitjançant metodologies d’aprenentatge no formal, com ara la
narració d’històries, els jocs de rol, els debats i els jocs, van aprendre
sobre les diferents maneres en què es pot fer front als conflictes i
van examinar diferents estratègies d’intervenció en conflictes. Va
ser una setmana profitosa en la qual els participants van poder
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contribuir i aprendre els uns dels altres, complint així amb un dels
principals objectius del seminari.
FORMACIONS EN LES QUALS LA FCV HA PARTICIPAT
Durant el 2013 la FCV ha estat promotora de 3 formacions
celebrades a Geòrgia i Macedònia, fent possible la participació de
prop 12 joves en l’àmbit de la cultura de pau i de la promoció dels
drets Humans.
Change for Peace. De l’11 al 19 de febrer a Bakuriani, Geòrgia. Curs
organitzat per la Fundació Robert Schuman de Geòrgia, que va
donar els coneixements bàsics sobre les teories del conflicte, a
través de l'experiència dels participants i mitjançant l'ús de mètodes
d'educació no formal.
Pàgina web resultant del projecte: chanceforpeace.weebly.com/

Volunteering for Peace: Structural and Strategic Development for
Volunteering. De l’1 al 9 de juliol a Geòrgia per guanyar les
competències bàsiques per assumir responsabilitats, participar en
programes de voluntariat i organitzar iniciatives de formació i de
voluntariat enfocades en la construcció de la pau.
Youth Peacebuilders. Del 5 al 12 de novembre a Bitola, Macedònia.
Formació on els participants van poder comprendre millor el
significat dels conceptes clau per esdevenir constructors i promotors
actius de pau.
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VOLUNTARIS ACTIUS

P

rograma que afavoreix la participació activa en accions de
voluntariat en entitats del tecer sector, a Catalunya i arreu
d’Europa, ajudant a les persones voluntàries a desenvolupar
competències útils, pel seu present i futur. La FCV promou el
voluntariat de forma prioritària entre les persones joves amb menys
oportunitats i du a terme programes dedicats específicament a
famílies, a adults i gent gran i a persones d’arreu del món
interessades en realitzar un voluntariat a Barcelona.
VOLUNTARIS ACTIUS

L

a FCV facilita la participació de joves amb menys oportunitats
en programes de voluntariat, local i internacional, i formatius,
perquè realitzar un voluntariat no només significa ajudar les
persones que més ho necessiten, sinó que també és útil per guanyar
experiència, conèixer gent i descobrir nous interessos i capacitats.
La FCV ofereix informació, formació i suport al llarg del voluntariat.
El projecte compta amb el suport de la Direcció General d’Acció
Cívica i Comunitària de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament
de Barcelona i es realitza en col•laboració amb altres entitats no
lucratives i no governamentals catalanes.
PERSONES SÈNIOR: MÉS GRANS

L’

any 2013 la FCV va posar en pràctica el projecte pilot 'Més
Grans', projecte que vol prevenir situacions d'exclusió i
vulnerabilitat, a través de potenciar relacions
intergeneracionals i interculturals. És un projecte de convivència no
residencial entre nuclis de mentoratge constituïts per sèniors
(persones voluntàries de més de 55 anys) i per famílies amb poc
suport social, nouvingudes o autòctones, amb fills entre 3 i 10 anys,
que tenen la necessitat d’augmentar la seva xarxa de suport social.
Va ser dissenyat per ITER-BSO, realitzat en el marc de la Fundació
Catalunya Voluntària i finançat per la Secretaria de les Famílies del
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de
Catalunya dintre de l’Any Europeu de l’Envelliment Actiu i de la
Solidaridat Intergeneracional, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i
el Consorci de Benestar Social de la Selva (província de Girona).
Els objectius del projecte són:
_Realitzar 20 nuclis de mentoratge (famílies amb nens i un/una
sènior);
_Implicar a stakeholders: 40 professionals i 5 entitats;
_Aconseguir un 85% d'èxit en els mentoratges;
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_Incrementar el suport social de famílies i sèniors;
_Millorar l'oci relacional de sèniors i nens;
_Facilitar les relacions solidàries i ajuda mútua;
_Incrementar el sentiment de benestar;
_Consolidar el projecte a les comarques a on es va realitzar.
S'han aconseguit la majoria dels objectius dissenyats, malgrat
l’aplicació del projecte es va realitzar en un període de temps reduït
per la magnitud dels objectius. Sèniors i famílies reconeixen que
s'han produït millores en diferents àmbits, tant de les mares com
dels nens.
El projecte ha posat de relleu la possibilitat de generar una borsa de
sèniors que complementaria l'acció dels serveis socials, amb una
durada no limitada a 6 mesos. S’ha comprovat, també, que una
millor selecció dels nuclis de mentoratges implica una major
qualitat en els resultats dels mateixos. En resum, els adults que
actuen com a mentors poden ser un factor de protecció,
proporcionant xarxes de suport social i influències positives a les
famílies.
El projecte 'Més Grans' va rebre el premi a la innovació social
convocat per Plataforma Educativa.
VOLUNTARIAT INTERNACIONAL A BARCELONA

E

l projecte Voluntariat Internacional a Barcelona, coordinat
per la FCV, té com a objectiu que joves interessats en venir a
fer una estada a Barcelona, tinguin un lloc per quedar-se, un
projecte de voluntariat on desenvolupar diferents activitats i un
tutor que els faci el seguiment.
La Fundació té un conveni amb la universitat Ca’Foscari de Venècia,
fet que ha permès que dos dels seus estudiants vinguessin aquest
estiu a fer les seves pràctiques a la FCV. Gràcies a ells, aquest
projecte s’ha tornat a posar en funcionament, oferint un primer
projecte al Delta del Llobregat.
Durant l’any 2014 s’espera poder enfortir les bases del projecte i
incrementar l’oferta de voluntariats, així com augmentar el nombre
de joves partícips en el projecte.
Pàgina resultant del projecte: ivbarcelona.wordpress.com/about/

21

MÉS ACTIVITATS

L

a FCV l’any 2013 ha potenciat la seva presència en xarxes
regionals, estatals i internacionals. Així la FCV ha estat present
a les reunions informatives i de formació del Consell de
Joventut de Barcelona (CJB) i la Federació Catalana de Voluntariat
Social (FCVS), així com de la Fundació Anna Lindh, de la Xarxa de
Joves Constructors de Pau-UNOY Peacebuilders i de la European
Youth Foundation del Consell d’Europa.

Reloaded Seminar. Del 3 al 6 de febrer a Estrasburg, França, va tenir
lloc el seminari “Reloaded Seminar” coordinat per la Fundació
Europea de la Joventut (EYF) – Consell d’Europa. La trobada va
reunir 38 coordinadors i líders juvenils d’UK, Ucraïna, Turquia,
Espanya, Eslovènia, Sèrbia, Federació Russa, Romania, Moldàvia,
Macedònia, Kosovo, Itàlia, Hongria, Holanda, Grècia, Geòrgia,
Alemanya, França, Finalandia, Czech Rep, Bulgària, Bòsnia i
Hercegovina, Bèlgica , Azerbaijan, Àustria, Armènia, Albània; que
actualment estan treballant amb projectes finançats pel EYF.
L’objectiu del seminari va ser intercanviar actualitzacions, notícies i
punts de vista sobre la manera com l’EYF treballaria durant l’any
2013. La reunió va ser un diàleg entre les organitzacions juvenils i
l'equip de l’EYF respecte al paper de l’EYF en el suport a la societat
civil, sobre la base dels valors i principis del Consell d'Europa.
Els resultats del seminari van ser:
_Compartir una entesa comuna sobre l’ús estratègic de les
subvencions de l’EYF per satisfer millor les necessitats dels joves en
tots els països del Consell d'Europa;
_Guanyar consciència sobre les diferents situacions de les
organitzacions que compten amb el suport de subvencions EYF;
_Revitalitzar la transparència i la rendició de comptes entre la
Fundació Europea de la Joventut i les organitzacions juvenils;
_Arribat una xarxa oberta i informal entre l'equip EYF i la gent que
maneja projectes amb subvencions EYF.
Vídeo resultant del projecte: www.youtube.com/watch?v=jzk82IP609E

United Nations Human Rights Council Session: Side Event. La FCV
va participar del 7 al 8 març al projecte coordinar per UNOYPeacebuilders, “United Nations Human Rights Council Session: Side
Event” a Ginebra, Suïssa; on es van reunir 60 representants,
principalment de la societat civil/ONG i altres de les organitzacions
intergovernamentals de diferents estats membres de l'ONU.
La taula rodona es va celebrar paral·lelament a la 22a sessió del
Consell de Drets Humans (HRC) , facilitada pel Grup de Treball
d'ONG sobre HREL amb el copatrocini de la Plataforma.
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Aquesta taula rodona tenia com objectiu proporcionar una visió
general dels èxits i les mancances identificats en els últims vint
anys i discutir les accions necessàries per avançar. Els membres del
grup de la societat civil van fer les seves presentacions sobre el
paper dels periodistes i els mitjans de comunicació, la joventut i
l'educació en drets humans, i les aportacions de les ONG i els seus
desafiaments. La tècnica de la FCV i membre del Grup Directiu
Internacional d’UNOY, Meghann Villanueva, va representar a
ambdues entitats, exposant l’importantel paper dels joves en
l’educació dels drets humans.

Disarmament, Demobilisation and Reintegration (DDR). El 6 i 7 de
juliol va tenir lloc el curs “Disarmament, Demobilisation and
Reintegration (DDR)” organitzat pel Centre de Recursos
Internacionals per la Pau (Ajuntament de Barcelona) conjuntament
amb l’Acadèmia Sueca Folke Bernadotte (FBA) a l’Hotel Don Jaime,
de Castelldefels, Barcelona. El curs va reunir a 20 professionals que
treballen en el camp de la DDR a Àfrica, Àsia, Amèrica Llatina,
Europa, inclosos els membres de les peacekeeping Missions de
l'ONU.
L'objectiu del curs va ser donar als participants una visió global de
desarmament, desmobilització i reintegració dels excombatents.
Considerant qüestions transversals com el gènere i els nens soldats.
Aquest curs va estar dirigit a donar suport als esforços de les
Nacions Unides per establir pautes bàsics i les condicions
necessàries, estratègies i enfocaments per a la promoció del
desarmament, la desmobilització i la reintegració dels processos
d'excombatents (DDR).
La tècnica de la FCV Meghann Villanueva, va ser convidada a donar
una sessió sobre l'anàlisi de conflictes en el context de DDR, qui va
donar una explicació detallada sobre les diferents eines d'anàlisi de
conflictes, mitjançant l'estudi de cas del conflicte armat de Filipines
a Mindanao.

EF-Aoc Summer School 2013. Del 21 al 31 agost, va tenir lloc l’Escola
d’Estiu de l'Aliança de Civilitzacions de les Nacions Unides en
col·laboració amb l'empresa EF Education First, a Tarrytown, EUA;
on es van reunir 100 participants, d’entre 18 i 35 anys, de 94 països
de tot el món. Els 100 joves van ser seleccionats per participar en
tallers sobre temes sobre urgents problemes globals: els de la
xenofòbia amb l'extremisme, la negociació per al foment de la pau i
la cooperació, drets humans, mitjans de comunicació social i el canvi
social massiu, entre d’altres.
La tècnica de la FCV Meghann Villanueva va ser convidada a donar
dos sessions :
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_Taller d'Habilitats: Advocacia Efectiva: Estratègies per a l'Acció
Social i Canvi. Amb l’objectiu de millorar les habilitats d'advocacia
dels participants per ajudar a identificar i seleccionar les solucions
més adequades .
_Seminari: Totes les peces de la Pau: Drets Humans, Igualtat, i
l'absència de violència. Amb l’objectiu de guiar als participants en el
desenvolupament d'un marc per a la construcció de les seves
fortaleses i eficàcia com activistes per la pau.
Pàgina web de l’Escola d’Estiu: www.unaocefsummerschool.org

UNOY-Peacebuilders. La FCV va participar del 16 al 21 de novembre
a la reunió internacional anual d’UNOY, a la Haya, Països Baixos. La
tècnica Meghann Villanueva és l’actual representant de les entitats
europees d’UNOY (14 entitats) al Grup Directiu Internacional (ISG)
de la xarxa.
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SITUACIÓ ECONÓMICA
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TRAJECTÒRIA I XARXA INTERNACIONAL

L

a Fundació Catalunya Voluntària és membre del Centre
Europeu del Voluntariat pel que està en xarxa amb diverses
associacions d’altres països. A més forma part de l’organització
UNOY (United network of Young 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.

OFICINA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIAT JUVENIL (IAVE)

E

l Govern de la Generalitat de Catalunya dóna suport al
projecte i signa un conveni amb la IAVE, el juny de 2007 que
dóna lloc a la creació de l’Oficina Internacional del Voluntariat
Juvenil amb seu a Catalunya- IAVE Youth Office in Catalonia-IYOC.
L’entitat assumir un paper primordial en la preparació, promoció,
organització i execució de totes les conferències regionals i mundials
de IAVE sent part dels respectius comitès organitzadors, treballant
directament amb les organitzacions d’acollida i amb els directius i
personal de IAVE dels propis comitès.
El 2010 l'Oficina va col·laborat i participar activament en la
realització de la V Conferència Regional del Voluntariat de IAVE a
l'Amèrica Llatina i Carib 'El Voluntariat Clau en la Responsabilitat
Social a Bogotà (Colòmbia), on van participar més de 250 delegats
representants d'entitats de voluntariat, programes corporatius i
universitats. La trobada es va dur a terme a la Universitat Pontifícia
Javeriana i s’hi van reunir membres, representants nacionals, socis i
amics de IAVE de més de 20 països de la regió i d'arreu del món, en
un esdeveniment que va qualificar-se d'històric, ja que la darrera
conferència regional del voluntariat havia tingut lloc 10 anys enrere.
Al 2011 l'Oficina va preparar i realitzar quatre principals
esdeveniments:
_Conferència Mundial Juvenil de IAVE i la 21a Conferència Mundial
del Voluntariat de IAVE «Voluntariat per canviar el món», la primera
del 21 al 23 de gener de 2011 i la segona del 24 al 27 de gener de
2011, ambdues a Singapur.
_Primera Conferència Regional del Voluntariat de IAVE als països
Àrabs «Per una Cultura del Voluntariat».
_La 13a Conferència Regional del Voluntariat a l'Àsia Pacífic (del 28
al 31 d'octubre, a Corea del Sud).
_La Segona Cimera Mundial del Voluntariat Juvenil «Marca la
diferència» (del 3 al 5 de novembre de 2011, a Barranquilla,
Colòmbia).
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Consultes regionals sobre voluntariat
Al llarg del 2010 l’Oficina va dissenyar, preparat i realitzat una sèrie
de consultes regionals sobre el voluntariat juvenil a quatre regions
del món per conèixer les necessitats, percepcions i inquietuds dels
joves que fan voluntariat arreu del món: a Kaohsiung (Taiwan), als
països Àrabs, a l'Amèrica Llatinai a Amèrica del Nord.
Amb els resultats de la investigació l'Oficina va elaborar un informe
regional que es va presentar a la conferència regional de IAVE a la
regió Àsia Pacífic. També va elaborar un informe global fet públic a
la Segona Cimera Mundial del Voluntariat Juvenil de IAVE a la
regió.
Els resultats de la consulta van servir per desenvolupar estratègies
de IAVE així com per a altres representants comunitaris,
organitzacions internacionals i institucions multisectorials.
PRESÈNCIA INTERNACIONAL
_Dia Nacional del Servei Cívic Italià, presidit pel President de la
República d'Itàlia al Palau Quirinale, a Roma.
_Primera Escola d'Estiu del Voluntariat de Portugal, a Èvora.
_Participació al taller “Creating Skills and Competence for Living and
Working in the Asia-Europe Meeting-ASEM Area” en el marc de la 4a
Conferència “Conectant la Societat Civil” en el marc de la 8a Cimera
Àsia-Europa, liderada per la Fundació Àsia Europa amb el suport de
la Comissió Europea, centres d'estudis i governs de països de les
dues regions (a Brussel·les, Bèlgica).
_Col·laboració amb el Govern de Polònia en el disseny de la
campanya per la presidència semestral de la Unió Europea a Polònia
l'any 2011 en motiu de l'AEV 2011.

CULTURA DE PAU

UNOY-Peacebuilders. Participació a la reunió internacional anual del
Grup Directiu Internacional de la xarxa (M. Villanueva) a la Haya,
Països Baixos.
Peace Bag for Euromed Youth. Al 2011 la FCV va impulsar dos
manuals sobre la Cultura de Pau i el diàleg intercultural. Un d’àmbit
local: “Bossa de Pau per als joves catalans”, i l’altre d’àmbit
internacional “Peace Bag for Euromed Youth”, un manual de
sensibilització, eines i metodologia per treballar i educar en la
Cultura de la Pau. Aquest és un projecte elaborat en col·laboració
amb 17 entitats de l’àrea euro-mediterrània i que s’editarà en 12
idiomes. Cal destacar el reconeixement que va rebre l’entitat per
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part de les Nacions Unides en atorgar-li el premi “Online voluntering
2011” per la gestió de 70 persones voluntàries al projecte de Pau
“Peace Bag for EuroMed Youth” (Bossa de Pau per a joves de l’Euro
Mediterrània).
Seminari Internacional. “Euromed Youth Policies in Intercultural
dialogue” per a multiplicadors actius en polítiques juvenils i per a la
promoció del diàleg intercultural en el context de la cooperació
euromediterrània (2010, M. Villanueva).
Fundació Anna Lindh. Participació al Fòrum Internacional l'Anna
Lindh 2010.
Fòrum Aliança de Civilitzacions (Rio de Janeiro, Brasil). Meghann
Villanueva, en representació a la FCV va ser una dels 150 joves de
tot el món que van participar en el Fòrum UNAOC. En la trobada hi
van assistir el president de Brasil, Lula da Silva; el president
d’Espanya, José Luis Rodriguez Zapatero; el primer ministre de
Turquia, Erdogan i el Secretari General de les Nacions Unides, Ban
Ki-moon juntament amb prop de 2000 polítics i líders corporatius,
activistes de la societat civil, joves, periodistes, fundacions,
organitzacions internacionals i líders religiosos.
UNESCO. 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) 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).

PRESÈNCIA A LES NACIONS UNIDES
Participació de Meghann Villanueva a l’Escola d’Estiu de l'Aliança de
Civilitzacions de les Nacions Unides del 21 al 31 agost de 2013, a
Tarrytown, EUA; com a facilitadora de dues sessions:
_Taller d'Habilitats: Advocacia Efectiva: Estratègies per a l'Acció
Social i Canvi.
_Seminari: Totes les peces de la Pau: Drets Humans, Igualtat, i
l'absència de violència.
Participació de Meghann Villanueva a la quaranta-tresena sessió de
la Comissió de Població i Desenvolupament (CPD) de les Nacions
Unides celebrada l’abril de 2012.
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Presència de Meghna Villanueva a la 55a sessió Comissió de
Condició Jurídica i Social de la dona a les Nacions Unides. A
l’esdeveniment, Villanueva va aprofitar per presentar la FCV 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.
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ORGANITZACIÓ DE L’ENTITAT

L’

òrgan de govern de la Fundació Catalunya Voluntària està
format per persones de diferents àmbits professionals
compromeses amb la missió de l'entitat i fan possible el
desenvolupament dels diferents projectes.
Patronat
President
Vicepresident

Jaume Martí Gual
Michel André Sánchez

Vocals
Josep Maria Canyelles Pastó
Mohammed Chaid Akhdim
Jaume Lanaspa Gatnau
Rafael López Rueda
Marta Nin Camps
Joaquim Olivé Duran
Laia Ortiz Castellví
Agustí Torres Roigé
Equip tècnic i persones voluntàries
Direcció (fins setembre 2013)
Coordinadora “Clam per la Pau”
Coordinador “Voluntaris Actius”
Coordinadora “Catalans al Món” i comunicació
Coordinadora Grundtvig:Let’s play
Audiovisuals i suport Grundtvig:Let’s play
Coordinador de SVE (fins març 2013)
Comunicació (fins març 2013)
Voluntari de SVE
Voluntària de SVE
Tasques administratives
Tasques de comunicació
Tasques d’informàtica
International Volunteering in Barcelona
International Volunteering in Barcelona
Suport tasques de comunicació
Suport tasques de comunicació
Traduccions online

Jordi Virgili
Meghann Villanueva
Lluc Martí
Lorena Gaona
Romeral Ortiz
Pol Gonzalez
Alberto Tortolero
Maria Manyosa
Mostafà Alí
Leyla Rzayeva
Andrés Rubio
Taya Kravchenco
Míriam Aguilera
Redi Vyshka
Alessia Savietto
Angel Danailov
Michela Grugni
Carolina Castaño

30

ENTITATS COL·LABORADORES

31

32

