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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 FCV ha posat el focus en els joves catalans, principalment d’entre
18 i 35 anys, especialment en els que es troben en situació de
vulnerabilitat o tenen menys oportunitats.
La Fundació opera, principalment, en el marc de 3 programes:
_Catalans al Món: facilita la participació de persones joves d’entre
18 i 35 anys en programes de formació i mobilitat internacional. La
FCV és entitat coordinadora i promotora de projectes
transnacionals, com el 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 la 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: facilita la participació activa de persones joves
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. Es du a terme també
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programes dedicats específicament a famílies, a adults i gent gran i
a persones d’arreu del món interessades en realitzar un voluntariat
a Barcelona.
La FCV és membre actiu del Consell de la Joventut de Barcelona –
CJB, de la Federació Catalana de Voluntariat Social –FCVS, de la
Fundació Anna Lindh pel Diàleg Intercultural–ALF, de United
Network of Young Peacebuilders –UNOY, de la International
Action Netwrok on Small Arms –IANSA, i de la Foundation for
Entrepreneurial
Participation
(TFEP)
–
Euro-Carribean
Entrepreneur Support Services.
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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 alhora possible la
participació d’entitats no lucratives catalanes en xarxes i
esdeveniments internacionals.
La FCV és entitat coordinadora i promotora de projectes
transnacionals, dins del marc del programa Erasmus+ de la
Comissió Europea, com el Servei de Voluntariat Europeu,
Formacions, Seminaris i Intercanvis Juvenils, en estreta
col·laboració amb altres entitats no lucratives i no governamentals
d'arreu d'Europa i del món.
També es compta amb el suport de l’Obra Social “la Caixa” i de
l’Ajuntament de Barcelona per facilitar que joves en situació de
vulnerabilitat o amb menys oportunitats, siguin els beneficiaris
prioritaris.
Durant l’any 2014, s’han reforçat i iniciat les relacions amb la xarxa
d’entitats membres del projecte Incorpora de l’Obra Social “la
Caixa”, amb la Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Asistits –
FEPA, amb la Fundació de l’Esperança, amb l’Alberg de Sant Joan
de Déu, amb el Centre d’Informació i Assessorament per a Joves –
CIAJ, entre d’altres.
SERVEI DE VOLUNTARIAT EUROPEU

E

l Servei de Voluntariat Europeu (SVE) és una acció del
programa Erasmus+ la Comissió Europea adreçada a tots els
joves d’entre 17 i 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 2014 la FCV ha estat
entitat d’enviament de
prop de 40 joves catalans,
que han realitzat el seu
SVE a arreu d’Europa
durant períodes d’entre 2 i
12 mesos, a entitats
d’Alemanya,
Àustria,
Eslovènia, França, Grècia,
Hongria, Irlanda, Itàlia,
Letònia, Lituània, Noruega, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne
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Unit, República Txeca i Romania. A més, la FCV ha acollit a 2 joves
(nacionals d’Azerbaiján i Romania) que han realitzat el seu
voluntariat a Barcelona en períodes de 9 mesos cadascun.
La FCV ha col·laborat amb entitats com Azerbaijan Youth For Peace –
Azerbaijan, Support for Youth Development –Romania, Grenzenlos
Interkultureller Austausch –Àustria, Centre for Leisure Time
Activities Ivancice –República Txeca, United Societies of Balkans –
Grècia, YouNet –Itàlia, YMCA –Irlanda, Asha Foundation –Regne
Unit, entre moltes altres.
INTERCANVIS JUVENILS

E

ls intercanvis juvenils s’adrecen a joves d’entre 13 i 25 anys,
amb ganes de viure una experiència intercultural. Els
participants conviuen durant uns deu dies, realitzant
activitats sobre una temàtica concreta, per tal d’afavorir el
coneixement de les diferents cultures europees i d’arreu del món. 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.
INTERCANVIS ORGANITZATS PER LA FCV
Durant l’any 2014, la FCV ha organitzat dos intercanvis juvenils: la
tercera edició del projecte “Personal Branding 4EUth Employment” i
el novedós intercanvi “Writing Stories by the Sea”. Tots dos
projectes han estat fruit de les iniciatives de joves locals i
internacionals, participants en anys anteriors en d’altres projectes
similars.
Durant els intercanvis s’han emprat diferents mètodes d’educació
no reglada i d’aprenentatge intercultural per dur a terme les
activitats plantejades. Els programes van incloure presentacions,
tallers, jocs i exercicis creatius, individuals i en grups.
Personal Branding 4EUth Employment – 3ra edició
Del 30 de juliol al 6 d’agost
va tenir lloc l’intercanvi
“Personal Branding 4EUth
Employment” a Vilanova i la
Geltrú, en col·laboració de
les entitats Coaching 4EU –
Romania i United Societies
of Balkans –Grècia, i
protagonitzat per 21 joves
procedents per tant, de
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Romania, Grècia i Catalunya. L’activitat ha comptat amb el suport
del Programa Erasmus+ de la Comissió Europea.
Objectius:
_Crear espais per a l’intercanvi d’experiències interculturals entre
els participants per esbrinar quines són les habilitats més rellevants
per accedir al mercat laboral avui en dia a Europa;
_Capacitar als participants per a crear la seva pròpia marca personal
i saber com fer ús de diferents tècniques per tal de millorar el seu
perfil laboral;
_Crear espais per desenvolupar habilitats comunicatives, socials, de
treball en equip, digitals, interculturals, cíviques i lingüístiques;
_Promoure la iniciativa, la creativitat i l’emprenedoria;
_Informar de les oportunitats que ofereix el programa Erasmus+ de
la Comissió Europea;
Blog resultant del projecte:
http://branding4euth.wordpress.com
Vídeos resultants del projecte:
www.youtube.com/playlist?list=PLnBiuZQv_CA9eBvuY586lnsw5FqluQrQY

Writing Stories by the Sea
Del 9 al 16 d’agost va tenir lloc l’intercanvi “Writing Stories by the
Sea” a Vilanova i la Geltrú, en col·laboració de les entitats European
Centre for DevelopmentFocus
–Bulgària,
Associazione Arci Strauss
Libero –Itàlia,
i EDUQ
Association –Polònia
i
protagonitzat per 24 joves
procedents per tant, de
Bulgària, Itàlia, Polònia i
Catalunya. L’activitat ha
comptat amb el suport del
Programa Erasmus+ de la
Comissió Europea.
Objectius:
_Crear nous espais per a desenvolupar la creativitat i la imaginació;
_Practicar noves tècniques d’expressió mitjançant la fotografia,
l’escriptura creativa, el lightpainting i la creació audiovisual;
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_Crear processos d’aprenentatge estructurats per desenvolupar
habilitats comunicatives, socials, de treball en equip, digitals,
interculturals, cíviques i lingüístiques;
_Informar als participants de les oportunitats que ofereix el
programa Erasmus+ de la Comissió Europea.
Blog resultant del projecte:
www.writingstoriesbythesea.tk
Vídeos resultants del projecte:
www.youtube.com/playlist?list=PLnBiuZQv_CA_0Wl1ZeVg64Ls3gDG9_7kF

INTERCANVIS ALS QUALS LA FCV HA PARTICIPAT
Durant el 2014 la FCV ha estat promotora d’11 intercanvis juvenils
celebrats a Dinamarca, Eslovènia, Geòrgia, Grècia, Itàlia, Macedònia,
Romania, Sèrbia i Turquia, fent possible la participació de 50 joves
en accions educatives del seu interès.
A continuació s'especifiquen els detalls de les activitats, així com el
seu contingut:
EcoCulture. Del 31 de gener al 9 de febrer a Thessaloniki, Grècia, per
sensibilitzar als joves sobre el reciclatge i la protecció del medi
ambient, fomentant alhora el pensament i l’expressió creativa a
través de l’art i tecnologies contemporànies.
Presentació resultant del projecte:
http://issuu.com/united_societies_of_balkans/docs/final_manual

Young
Entrepeneurs,
Business Trip. Del 12 al 21
de març a Sovata, Romania.
Intercanvi on els participants
van poder desenvolupar la
capacitat d'iniciativa, la
creativitat, el pensament
estratègic, l'autoestima, la
responsabilitat.
Using Differently. Del 3 a l’11 de març a Nàpols, Itàlia. Per
familiaritzar-se amb la idea de transformació, reutilització i
recuperació d'un objecte, distanciant-se de la lògica del "usar y
tirar".
Roma Identity=Europe Identity. De l’1 al 10 d’abril a Negotino,
Macedònia. Per descobrir la cultura i identitat gitana a través de la
música, la dansa i l’art del carrer.
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Euroyouth in Sports. Del 7 al 14 d’abril a Coka, Sèrbia. Per ampliar
els coneixements sobre el voluntariat en temàtica d’esports i
adquirir les eines necessàries per participar com a voluntari/a en
associacions esportives.
The Hip Hop Construction. Del 25 d’abril al 5 de maig a Krsko,
Eslovènia. Intercanvi que va proporcionar als participants
l’oportunitat de participar en diferents tallers sobre graffiti,
breakdance, Dj’s i fotografia,
Empowering Youth for Sustainable Business. Del 15 al 23 de maig a
Ampoita, Romania. Durant aquest intercanvi els participants van
treballar en el desenvolupament d’habilitats com el lideratge, treball
en equip, negociació i vendes.
Vídeo resultant del projecte:
www.youtube.com/watch?v=PW2z-vovHsU

Cultures Through Young Eyes. Del 17 al 25 de maig a Trabzon,
Turquia Per aprendre sobre la cultura, l'art, la música i les obres
artístiques europees a través de diferents activitats recolzades per
l'art.
Vídeo resultant del projecte:
www.youtube.com/watch?v=iQQA5um5jBA

Street Workout Volume 1.
Del 5 al 15 de juliol a Bitola,
Macedònia.
Per
desenvolupar la creativitat
mitjançant la creació de
nous estils i tècniques pel
que fa a l’entrenament al
carrer.
European Vagabond. Del 8 al 28 d’agost a Aalborg, Dinamarca. 20
dies en què els participants van viatjar pel nord de Dinamarca a
l'estil dels rodamóns, amb 3 activitats principals sobre: la identitat
europea, la ciutadania activa, i l'experiència de ser nòmades.
Vídeos resultants del projecte:
www.youtube.com/watch?v=7YGAe4otn0o&index=2&list=FLCy3_1KLswZLlO3OZhIZwQ
A Wandering Family: www.youtube.com/watch?v=X3FraungaqM

Arts Against Discrimination – Empowering Youth. De l’1 a l’11
d’octubre a Kobuleti, Geòrgia. Intercanvi que va pretendre enfortir
als joves per desmuntar els models discriminatoris, comprendre les
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arrels de les seves causes i desenvolupar declaracions potents i
creatives.
Vídeo resultant del projecte: www.youtube.com/watch?v=HCST5Z3KV7o

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
manera no reglada, com implementar noves metodologies a les
seves tasques diàries amb joves, posant en comú les diverses bones
pràctiques de treball i experiències tan a nivell personal com
professional. Aquestes formacions tenen una durada mínima de cinc
dies, diferenciant entre cursos de formació, seminaris, visites
d’estudi i activitats de construcció de partenariat –PBA.
FORMACIONS EN LES QUALS LA FCV HA PARTICIPAT
L’any 2014 la FCV ha participat en 15 cursos de formació i en 3
seminaris, celebrats a Armènia, Bòsnia, Egipte, Geòrgia, Itàlia,
Moldàvia, Portugal, Sèrbia i Turquia, fent possible la participació de
39 persones joves; voluntaris i assalariats d’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 del diàleg intercultual, la
integració i la cohesió social, fins a la desocupació juvenil, el teatre,
els esports, 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:
Create an Everlasting
Change. Del 17 al 24 de
gener a Aswan, Egipte.
Per
l'adquisició
d'habilitats de resolució
de conflictes a través de
la
intervenció
estratègica.
Lead Your Future. De l’11 al 19 de febrer a Bakuriani, Geòrgia, per
definir que és el lideratge i per conèixer la seva importància en el
desenvolupament personal i professional.
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Less Talk about Work. Del 15 al 23 de febrer a Alentejo, Portugal.
Formació que va proporcionar pràctiques innovadores per ajudar als
joves amb la seva recerca de feina i el seu sentit de la iniciativa.
Inclusive Rights for Social Genders. Del 21 al 28 de febrer a Vrnjacka
banja, Sèrbia, per descobrir les possibilitats d’augmentar l'ocupació
de les dones, les oportunitats per a les petites empreses i els
mecanismes d'auto-ocupació.
Intercultural Dialogue 3.0. Del 25 de març al 3 d’abril a Aghveran,
Armènia. Curs on els participants van poder aprofundir en la
comprensió del diàleg intercultural.
Inclusion Plus. Del 4 al 12 d’abril a Ferrara, Itàlia. Per augmentar la
consciència europea sobre les realitats i possibilitats d'una societat
més inclusiva en projectes juvenils contra la discriminació i l'exclusió
social.
Living with Sport Culture. Del 18 al 24 d’abril a Istanbul, Turquia.
Formació per aprendre com l'esport influeix sobre la socialització i
l'estil de vida saludable.
Make it your Millennium. Del 29 d’abril al 7 de maig a Costesti,
Moldàvia, on els participants van descobrir com fomentar l’aplicació
dels objectius del mil·lenni en les seves comunitats.
Do it NATURally. Del 9 al 17 de maig a Bòsnia. Per aconseguir les
eines per ser joves líders en el camp del voluntariat internacional.
React Proactively!
Education for Citizenship.
Del 13 al 21 de juny a
Kobuleti, Geòrgia. Curs
per
participar
en
activitats
sobre
la
Ciutadania, la integració
europea, la feina dels
Joves, Participació Juvenil
i Democràcia.
Reveal Each Other Beyond Stereotypes. De l’1 al 8 de juliol a
Armènia. Per parlar dels prejudicis i estereotips que separen les
dones europees i no europees.
Vídeos resultants del projecte:
8 Days in Armenia http://vimeo.com/102764222
Armenia to go or not to go? www.youtube.com/watch?v=9JmTn-4OajQ

Active Thinking is Being Active!. De l’11 al 18 d’octubre i del 6 al 13
de desembre a Osilnica, Eslovènia. Per oferir una perspectiva nova i
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dinàmica para obrir-se a tòpics com: discriminació, inclusió social,
comunicació, emocions, entre d’altres.
Lens for Active Public Relation in Work With Youth. Del 5 al 12
d’octubre a Ivancice, República Txeca on els participants van poder
dur a terme modernes activitats de multimèdia, treball amb
tècniques àudio-visulas, treball amb fotos i anuncis de mitjans.
Intercultural Youth Work: Synergies between Local and
International Dimensions. De l’11 al 19 d’octubre a Kobuleti,
Geòrgia. Per identificar les sinergies que ofereix una estratègia
conjunta de treball juvenil en el camp de
l’aprenentatge
intercultural i de no discriminació.
Tools for Successful Leadership - from Vision to Reality. Del 20 al 27
d’octubre a Kaunas, Lituània. Per recolzar el creixement personal
dels joves, aconseguint noves habilitats empresarials i competències
per obtenir un major èxit en projectes futurs.
2 PLUS 2 Possibilities Become 5 Realities. Del 23 d’octubre a l’1 de
novembre a Dobrinishte, Bulgària. Per parlar sobre la possible
aplicació de mesures concretes per a l’activació i la inclusió juvenil
en formes diferents d’ocupació.
Video resultant del projecte:
www.youtube.com/watch?v=j5f_LjPJzUM&feature=youtu.be

Equilitri training: Improve Em-power. Del 9
al 17 de novembre a
Olsztynek, Polònia. On
es va proporcionar
tècniques avançades de
recursos humans pel
desenvolupament
professional i personal.
CreARTivity. Del 10 al 18 de novembre a Cluj-Napoca, Romania. Per
millorar les habilitats dels participants a partir del teatre i drama en
el seu treball amb els joves i promoure el teatre com a eina
d’educació no formal.
Video resultant del projecte:
www.youtube.com/watch?v=dqeC5tbC6tQ
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CLAM PER LA PAU

P

rograma 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.

La FCV 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.
Per fer això possible es compta amb el suport del programa
Erasmus+ de la Comissió Europea, del Consell d’Europa i de la
Fundació Anna Lindh.
EDUCACIÓ PER LA PAU

D

urant l’any 2014, la FCV ha estat coordinadora de dos
projectes en l’àmbit de l’educació per la pau i la resolució i
transformació de conflictes. S’ha dut a terme, la formació
de formadors “Understanding and Working with Conflict” i, el
seminari “Peacebag for EuroMed Youth”.
A més, la FCV ha estat promotora del projecte Grundtvig:
“Mainstreaming Peace Education in Adult Education” del qual s’ha
obtingut com a resultat la publicació d’un manual, i també, ha estat
promotora de la iniciativa d’UNOY Peacebuliders: “25 Stories for
Peace”.
Understanding and Working with Conflict
Del 7 al 14 de setembre va
tenir lloc la formació de
formadors
“Understanding
and Working with Conflict” a
Vilanova i la Geltrú, en
col·laboració de World Peace
Initiative, United Network of
Young Peacebuilders-UNOY
and Generations Solidarity. La
formació
va
estar
protagonitzada per 22 joves,
educadors,
formadors
i
professors en l’àmbit de la pau i conflicte; procedents d’Armènia,
Azerbaijan, Croàcia, República Txeca, França, Hongria, Lituània,
Macedònia, Moldàvia, Països Baixos, Romania, Turquia, Regne
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Unit, Ucraïna i Catalunya. L’activitat ha comptat amb el suport del
Consell d’Europa.
Objectius:
_Proporcionar als participants coneixements de capacitació i
facilitació necessàries per donar suport als processos de
comunicació en contextos de conflicte (per exemple, conflictes a
l'organització, la classe, durant una formació, seminari o
esdeveniment);
_Introduir el marc de l’educació per la pau i els drets humans;
_Desenvolupar les competències dels participants en el treballar
amb el conflicte i introduir eines per la transformació de conflictes,
comunicació no violenta, i pel desenvolupament personal;
_Potenciar i donar suport als participants amb les habilitats i
tècniques en el disseny i la realització d'activitats de formació
propis.
Blog del projecte: https://workingwithconflict.wordpress.com

Peacebag for EuroMed Youth
Del 18 al 26 d’octubre va tenir lloc el seminari de construcció de la
xarxa “PeaceBag for EuroMed Youth” a Vilanova i la Geltrú,
protagonitzat
pels
representants d’entitats
d’Algèria,
Bulgària,
Egipte, Marroc, Jordània,
Líban, Israel, Holanda,
Regne
Unit,
Xipre,
Turquia, Romania, i
Catalunya, reconegudes
pel seu treball en
l’educació per la pau
amb joves. L’activitat ha
comptat amb el suport de
la Comissió Europea.
Objectius:
_Avaluar el treball realitzat per la xarxa en els darrers anys i
dissenyar un pla d’acció pels 2 propers anys;
_Identificar el tipus d'associació, els valors de la xarxa, i les
expectatives i els compromisos dels membres com a socis reals, així
com els seus vincles amb la xarxa UNOY ja existent;
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_Incorporar l’educació per a la pau en el treball juvenil;
_Revisar la caixa d'eines Bossa de Pau i la plataforma educativa
proporcionada a través de la pàgina web per ajustar-se millor a les
necessitats de les organitzacions membres.
Pàgina web del projecte: www.peacebag.org

Mainstreaming Peace Education
L’any 2013 i durant l’any 2014, 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 Catalunya i la realització d'un manual.
Objectius:
_Desenvolupar un enfocament transnacional coherent per
l’educació de la pau com a element d'aprenentatge permanent
d'adults,
_Fomentar de la ciutadania activa, el diàleg intercultural, la igualtat
de gènere i la cohesió social a Europa;
_Compartir enfocaments de canvi, metodologies i experiències en la
educació d'adults;
_Intensificar la creació dels xarxes, millorant la gestió i les capacitats
educatives de les organitzacions
de la societat civil en el context
de l'aprenentatge permanent.
Durant el mes de juliol, es va
publicar el manual resultant del
projecte:
“Mainstreaming
Peace
Education
–
Methodologies,
Approaches
and Visions”.
El projecte ha comptat 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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Manual: www.dropbox.com/s/85uljxel2akl73i/MPE_manual_web.pdf

25 Stories for Peace
“25 Stories for Peace” és una col·lecció d'històries personals
publicades en motiu de la celebració del 25è Aniversari de la xarxa
UNOY Peacebuilders, de la qual la FCV m’és membres.
Aquesta iniciativa està destinat a ser una forma d'honrar la
contribució dels joves en el camp de la construcció de la pau, on
joves de tot el món han pogut compartir les seves experiències
sobre la construcció de pau en les seves realitats locals.
Amb el recull d’històries
s’ha editat una publicació
que
pretén
ser
un
instrument de promoció, i
ser utilitzat per mostrar als
responsables polítics el
potencial dels joves com a
agents de canvi positiu en la
construcció de pau.
Blog del projecte: https://25storiesforpeace.wordpress.com
Publicació: http://unoy.org/wp-content/uploads/25-Stories-PublicationFinal-for-web.pdf
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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, adults i gent gran i a persones d’arreu del
món interessades en realitzar un voluntariat a Barcelona.
Per fer això possible, es compta amb el suport del programa
Erasmus+ de la Comissió Europea, de l’Obra Social “la Caixa”, del
Departamen de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya i
de l’Ajuntament de Barcelona.
VOLUNTARIS ACTIUS: EL PROJECTE

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 a les
persones que més ho necessiten, sinó que també és útil per guanyar
experiència, conèixer gent i descobrir nous interessos i capacitats.
L’any 2014 ha estat el tercer i darrer any del projecte Voluntariat i
Formació Internacional –Voluntaris Actius, projecte que compta
amb el suport de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària de
la Generalitat de Catalunya i que es realitza en col·laboració amb
altres entitats no lucratives i no governamentals catalanes; a través
del qual s’ha fet possible que més de 50 joves amb menys
oportunitats hagin participat en diferents accions de voluntariat i de
formació, que han tingut lloc a Catalunya i arreu i fora d’Europa.
Per a més del 80% dels
participants, aquesta ha
estat
la
primera
experiència de voluntariat
o de formació no reglada
a nivell internacional i de
les 10 persones que
havien
participat
anteriorment, 8 ho havien
fet en el marc del projecte
Voluntaris Actius en anys
anteriors. Aquestes dades signifiquen que prop del 25% del total de
participants en les activitats i projectes de la FCV durant l’any 2014
són joves amb menys oportunitats.
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Al 2014 la FCV ha recollit els fruits de les relacions de confiança i de
col·laboració creades en els darrers anys amb entitats no lucratives
que realitzen un acompanyament a joves en situació de
vulnerabilitat i ha iniciat altres col·laboracions amb noves entitats.
VOLUNTARIAT EN FAMÍLIA

L’

any 2014 s’ha donat continuació a la implementació del
projecte pilot de voluntariat en família “Famílies per
Famílies”, fent possible la convivència i acompanyament
entre famílies, amb la participació de diferents 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.
Durant l’any 2014 s’ha
identificat
dos
tipologies de família:
Famílies Mar (amb
infants i amb xarxa
social
feble
i
necessitats de suport)
i Famílies Muntanya
(que poden donar
suport,
pautes
educatives, dialogant
sobre temes d’interès comú, ampliant els coneixements sobre els
equipaments del territori, etc.), construint relacions d’ajuda i
aprenentatge mutu.
El projecte ha generat respostes solidàries innovadores de qualitat
que fomenten l'ajuda mútua entre famílies, promovent les
potencialitats dels seus membres, reduint els factors de risc de
l’exclusió social i fomentant el teixit social. S’està finalitzant a dos
barris de la ciutat de Barcelona: Casc Antic i La Marina-Zona Franca.
S’ha arribat a 33 famílies de les quals estan participant activament
21 famílies, generant alhora, 11 mentoratges que supera la meta
quantitativa inicial. Els múltiples contactes arran del projecte han
estat i són, una inversió per sensibilitzar els serveis i entitats sobre
l’ajuda mútua entre famílies i per consolidar el projecte.
S’han fet presentacions del projecte a quasi 60 serveis i entitats la
qual cosa suposa haver contactat amb mes de 100 persones, entre
professionals i membres d’entitats.
Blog del projecte: http://fxfbarcelona.wordpress.com
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ALTRES PROJECTES

D

urant l’any 2014, en l’àmbit de l’educació per adults, la FCV
ha estat coordinadora del projecte Grundtvig: “Let’s Play,
Sing and Dance Together: Efficient Non-formal Education
for Adults”.
La FCV ha ampliat el seu camp d’acció i ha llençat una nova
iniciativa: la International Summer School Barcelona del Campus
Universitari de la Mediterrània, oferint i desenvolupant gran varietat
de cursos destinats a alumnes de tot el món.
També, durant l’any 2014, la FCV ha continuat la seva col·laboració
amb el Campus Universitari de la Mediterrània i amb l'Institut
Superior de Turisme de Donesk –Ucraïna, en el marc del anomenat
"Curs de Perfeccionament en el Sector Hoteler".
GRUNDTVIG: LET’S PLAY

L’

any 2014 la FCV ha continuat amb la implementació del
projecte “Let’s Play, Sing and Dance Together: Efficient
Non-formal Education for Adults”, dissenyat i iniciat
durant l’any 2013, i amb la col·laboració de les entitats: Stichting
Digg’Out –Països Baixos, Egészségdokk Közhasznú AlapítvánFundació Moll Salut –Hongria Mittetulundusühing Stuudio Joy –
Estònia i Hüyük Halk Eğitimi Merkezi –Turquia.
Objectius:
_Aprendre noves habilitats i mètodes en l'ensenyament per als
adults;
_Augmentar la confiança dels participants a través de les activitats
del projecte;
_Compartir música, cançons i danses dels països socis;
_Fomentar el sentit de la ciutadania, el valor de la diversitat
europea, 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;
_Involucrar els beneficiaris en totes les etapes d'aquest projecte.
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Durant el projecte s’han desenvolupat diversos tallers i seminaris
sobre música, cançons i
balls, i
sobre
l'educació d'adults i el
diàleg
intergeneracional. A
més, s’han realitzat
diverses
mobilitats
entre els països socis,
durant l’any 2014 a
Turquia, Països Baixos
i Hongria, on els
participants han pogut
compartir i intercanviar experiències i bones pràctiques.
El projecte compta amb el suport del programa d'aprenentatge
permanent Grundtvig de la Comissió Europea.
Vídeos resultants del projecte:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnBiuZQv_CA8cL30qhuHyY9SvQoWvypX

INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL BARCELONA

D

urant l’any 2014, la FCV ha ampliat el seu camp d’acció, i ha
organitzat la Primera edició de la International Summer
School Barcelona, una escola d’estiu internacional
del Campus Universitari de la Mediterrània, iniciativa també
recolzada per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, la Universitat
Politècnica de Catalunya i l’Institut Europeu de la Mediterrània.
La International Summer School Barcelona és un nou programa de
cursos i seminaris que neix amb la voluntat d’oferir unes activitats
formatives de qualitat, vinculades al territori i adreçades a alumnes
de tot el món. Durant aquesta primera edició es van desenvolupar i
oferir gran varietat de cursos: Espanyol per estrangers, Català per
estrangers, de Fútbol com a eina de transformació social, de
Direcció teatral, entre d’altres.
Pàgina web de l’escola: http://summerschoolbarcelona.com

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
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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 2014 l'entitat ha gestionat l'estada en pràctiques de 3 estudiants
al curs d’estiu, 3 estudiants del primer nivell i 7 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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MÉS ACTIVITATS

D

urant l’any 2014 la FCV ha potenciat la seva col·laboració i
presència en les xarxes locals i internacionals de les quals
n’és membre: Consell de Joventut de Barcelona –CJB,
Federació Catalana de Voluntariat Social –FCVS, Fundació Anna
Lindh i Xarxa de Joves Constructors de Pau –UNOY Peacebuilders.
La FCV ha organitzat la primera i segona Mostra de Vídeos curts, on
joves participants en diferents projectes han pogut compartir les
seves experiències. També, s’ha donat continuïtat a les sessions
informatives i formatives sobre diferents temes d’interès.
A més, durant l’any 2014 la FCV ha estat present a la 24a Mostra
d’Entitats del Poble Sec, al Primer Fòrum Internacional de la xarxa
UNOY-Peacebuilders i a les Jornades de Voluntariat al Món.
SESSIONS INFORMATIVES A LA FCV

D

urant l’any 2014, la FCV ha realitzat sessions informatives,
pràcticament
setmanals, sobre les
diferents
oportunitats
i
projectes amb les quals es
treballa i que són d’interès
per molts dels joves. Així
doncs, s’han atès a prop de
200 joves, proporcionant-los
informació
sobre
Servei
Voluntari Europeu, Intercanvis
Juvenils i Formacions, entre d’altres.
SESSIONS FORMATIVES A LA FCV

A

l llarg de l’any 2014 la FCV a realitzat diverses formacions
sobre temes d’interès general pels joves.

El 6 de març es va dur a terme una formació sobre com ser un bon
cap de grup, orientada a tots els joves que properament
participarien com a monitoes en projectes d’intercanvis juvenils.
El 9 d’abril es va organitzar una càpsula formativa sobre
voluntariat, amb l’objectiu de comprendre millor el seu significat,
els seus beneficis i la seva estreta relació, d’una banda, amb el
desenvolupament social, humà i econòmic i, d’una altra, amb la
dignitat humana, origen ser de tots els drets i llibertats de les
persones.
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El 5 de juny va tenir lloc una formació sobre educació no reglada
pel desenvolupament, on diversos joves interessats en treballar
amb l’educació no formal van desenvolupar coneixements i
practicar mètodes útils per l’aprenentatge.
A més, la FCV ha ofert
sessions
formatives
Europass mensuals, sobre
com preparar un bon
currículum i una bona carta
de motivació per la recerca
d’oportunitats europees, i
en especial, el Servei
Voluntari Europeu. Durant
la última sessió es va fer un
exercici especial per ajudar a esbrinar com seria la feina ideal dels
joves assistents.
1ERA MOSTRA DE VÍDEOS CURTS

E

l 17 de gener de 2014 va tenir lloc la Primera Mostra de
Vídeos Curts organitzada per la FCV. Durant la Mostra,
diferents joves que durant l’any 2013 van participar en
projectes de voluntariat europeu i internacional, a països tals com:
Alemanya, Grècia, Itàlia, Nepal i Romania; van compartir les seves
experiències a través de vídeos curts.

Vídeos presentats a la Mostra:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnBiuZQv_CAgdiGSkz74Z85KhsW1aeRG

MOSTRA D’ENTITATS DEL POBLE SEC

L

a FCV va participar el 31 de maig de 2014 a la 24ª Mostra
d’Entitats del Poble Sec, la més antiga de les que es fan a la
ciutat, organitzada per la Coordinadora d’Entitats del Poble
Sec i amb la col·laboració de la Fundació FEM Paral·lel, de
l’Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya. Durant
la Mostra la FCV va poder fer difusió de les seves activitats i conèixer
a altres entitats del barri.
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FÒRUM INTERNACIONAL UNOY-PEACEBUILDERS

D

el 17 al 21 de setembre, la FCV va participar al Primer
Fòrum Internacional de la Xarxa Internacional United
Network of Young Peacebuiders –UNOY, que es va
celebrar a la Haia –Holanda, amb la participació de 50 representants
d’entitats no lucratives que treballen per la pau de 4 regions del
món.
En un context on els conflictes armats tenen lloc arreu i també a
dins d’Europa, la trobada va permetre conèixer algunes de les
iniciatives realitzades per UNOY, pels membres de la xarxa i per
entendre millor en la difícil situació en què es troben les persones
joves que treballen per la pau arreu del món.
El grup va participar
també en els actes de
celebració
del
Dia
Internacional de la Pau,
celebrat a arreu del món
cada 21 de setembre, i
alhora, va formar part de
la festa de celebració del
25è aniversari d’UNOY.
2NA MOSTRA DE VÍDEOS CURTS

E

l 26 de novembre de 2014, i després de l’èxit de la primera
Mostra de Vídeos Curts, la FCV va organitzar la Segona
Mostra de Vídeos Curts. Durant la Mostra, diferents joves
que durant l’any 2014 van participar en projectes de voluntariat
europeu i internacional, i en d’altres oportunitats, a països tals com:
Armènia, Azerbaijan, Bulgària, Dinamarca, Geòrgia, Grècia,
Hongria, Països Baixos i Catalunya; van compartir les seves
experiències a través de vídeos curts. La Mostra també va servir per
fer difusió i compartir els resultats de la iniciativa juevnils “Moving
Mountains”.

Vídeos presentats a la Mostra:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnBiuZQv_CA_BHPcjm3Ewmy7GtK
1BBLCU
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JORNADES DE VOLUNTARIAT AL MÓN

E

l 3 de desembre de 2014 la FCV va participar en l’acte de
cloenda de les Jornades de Voluntariat al Món: de Bcn al
Món. L’esdeveniment es va dur a terme a l’Espai Jove la
Fontana, organitzat per l’Ajuntament de Barcelona i amb la
col·laboració de diferents entitats juvenils de Barcelona i que
treballen amb projectes d’àmbit europeu i internacional.
Durant la cloenda, es van
presentar
vídeos
d’experiències i va tenir
lloc la coneguda activitat
de la Biblioteca Humana.
Tot plegat, va ser molt
útil per fer difusió de les
activitats realitzades, i
per fer arribar les moltes
oportunitats que es
poden oferir a tots els
joves que durant la tarda, van anar passejant pels estands. Alhora va
servir per conèixer i retrobar-se amb altres entitats i treballadors
juvenils del sector.
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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 que fan possible
el desenvolupament dels diferents projectes.
Patronat
President
Vicepresident

Jaume Martí Gual
Michel André Sánchez

Vocals
Josep Maria Alonso
Rafael Angulo
Mohammed Chaid Akhdim
Eduard Degollada
Jaume Lanaspa Gatnau
Rafael López Rueda
Marta Nin Camps
Joaquim Olivé Duran
Laia Ortiz Castellví
Josep Tomás Álvaro
Agustí Torres Roigé

Així mateix, la FCV compta amb un equip tècnic i un equip
d’estudiants en pràctiques i de voluntaris/es, que conjuntament
desenvolupen les activitats diàries de l’entitat.
EQUIP TÈCNIC
Coordinació “Catalans al Món”
i Comunicació
Coordinació “Clam per la Pau”
Coordinació “Voluntaris Actius”
Coordinació del projecte Grundtvig:Let’s Play
Coordinació del projecte International
Volunteering in Barcelona
Coordinació del projecte Famílies per Famílies
Gestió del projecte Famílies per Famílies
Gestió del projecte Famílies per Famílies

Lorena Gaona
Meghann Villanueva
Lluc Martí
Romeral Ortiz
Charlotte André
Jose Manuel Alonso
Eveline Chagas
Isabela Marin
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ESTUDIANTS EN PRÀCTIQUES
Universitat Ca’Foscari de Venècia
Universitat Ca’Foscari de Venècia
Universitat de Vilnius
IES Joan d’Àustria
IES Joan d’Àustria

Silvia Marangoni
Anna Mansutti
Paulina Pajarskaite
Míriam Aguilera
Sergio Oliete
VOLUNTARIES EUROPEES

Voluntària de Servei Voluntari Europeu
d’Azerbaijan
Voluntària de Servei Voluntari Europeu
de Romania

Leyla Rzayeva
Andreea Munteanu
VOLUNTARIS/ES LOCALS

Coordinació de la xarxa PeaceBag for
EuroMed Youth
Tasques d’administració
Tasques de comunicació
Tasques d’informàtica
Suport al projecte “Writing Stories by the Sea”
Suport al projecte “Voluntaris Actius”
Suport en tasques de comunicació
Suport en tasques de comunicació
Suport en tasques de comunicació
Suport al projecte Grundtvig:Let’s Play
Suport al projecte Grundtvig:Let’s Play
Suport al projecte Grundtvig:Let’s Play
Suport al projecte Grundtvig:Let’s Play
Suport al projecte Grundtvig:Let’s Play
Suport al projecte Grundtvig:Let’s Play
Suport al projecte Grundtvig:Let’s Play
Suport al projecte Grundtvig:Let’s Play
Suport al projecte Grundtvig:Let’s Play

Jordina Rovira
Andrés Rubio
Karen Salas Tejero
Sergi Carbajal
Isaac Cano
Mireia Alfonso
Frederic Massana
Nils Sieber
Taya Kravchenko
Pol Gonzàlez
Ruth González
Xavi Saborit
Alba Soria
Lídia Bieto
Bárbara Sáez
Sandra Borda
Lídia Portet
Eila Galán
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SUPORT, COL·LABORADORS I XARXES

P

er desenvolupar les seves activitats la Fundació Catalunya
Voluntària compta amb l’ajuda, suport i col·laboració de
diferents organismes, xarxes i entitats.
AMB EL SUPORT DE:
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AMB LA COL·LABORACIÓ DE:
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MEMBRES DE:
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