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PRESENTACIÓ

L

a Fundació Catalunya Voluntària –FCV recull el testimoni de
Barcelona Voluntària, entitat sense afany de lucre, que va
néixer al 1999 de la mà de tres joves catalans. Des de
setembre de 1999 l’Associació Barcelona Voluntària va participar en
diversos projectes i va anar acumulant una notable experiència,
portant-la a ocupar un lloc important entre les entitats que treballen
en l’àmbit juvenil internacional. El 25 d’octubre de 2007 l’Associació
Barcelona Voluntària es transforma en la Fundació Catalunya
Voluntària seguint amb el mateix esperit i filosofia, sent un
instrument de formació cívica i social.
La 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.

Missió
Afavorir el voluntariat actiu, la formació no reglada i la
cultura de pau, per fer possible el canvi social positiu, a
Catalunya i arreu del món.
Visió
Construir un món on tothom, especialment els i les joves,
tenen la voluntat i les capacitats per fer accions amb un
impacte positiu en les seves comunitats, com a ciutadans en
un món globalitzat.
Des dels seus inicis, i al llarg de la seva trajectòria, la FCV sempre ha
realitzat programes i accions perquè les persones joves que ho
desitgin es trobin amb facilitats per participar en accions
voluntàries, promovent un voluntariat que s’entén com una
experiència solidària, inclusiva i participativa, i que ha de donar una
resposta als seus interessos i capacitats.
Per això, promou accions voluntàries enfocades en resultats i amb la
capacitat
d’oferir
oportunitats
reals
d’aprenentatge
i
d’empoderament a les persones joves solidàries, incorporant les
seves capacitats i talents.
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.
Ofereix informació, suport i formació, organitza campanyes,
jornades, tallers i promou iniciatives innovadores enfocades a la
promoció i el reconeixement social del voluntariat, la Cultura de
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Pau, l'educació no formal i l'aprenentatge intercultural. A més,
col·labora activament amb altres entitats no lucratives, xarxes,
persones i institucions a escalal local, regional i internacional.
La FCV ha posat el focus en els joves catalans, especialment en els
que es troben en situació de vulnerabilitat o tenen menys
oportunitats.
La FCV 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 de Servei
Voluntari Europeu, Cursos de Formació, Seminaris i Intercanvis
Juvenils durant tot l'any a Catalunya, països de la Unió Europea,
regions de l'Est i Sud est d'Europa, així com de la Mediterrània.
_Clam Per la Pau: afavoreix la participació de persones joves en
accions de sensibilització i de formació dedicades a la construcció
de la pau, comunicació no violenta i transformació de conflictes, i
du a terme projectes de construcció de xarxes a nivell internacional.
Programa dirigit especialment a treballadors, estudiants i líders
d'entitats, motivats a aprendre i reflexionar sobre l'educació per a
la Pau i els Drets Humans.
_Voluntaris Actius: promou que totes les persones joves puguin ser
voluntaries actives, concepte entès com una experiència de
voluntariat cívic, educatiu, inclusiu, i participatiu. Ofereix formació
a altres entitats no lucratives locals entorn el voluntariat educatiu.
La FCV és membre actiu del Consell de la Joventut de Barcelona –
CJB, de la Federació Catalana de Voluntariat Social –FCVS, de la
xarxa espanyola Fundació Anna Lindh pel Diàleg Intercultural–ALF,
de la United Network of Young Peacebuilders –UNOY, entre
d’altres.

4

CATALANS AL MÓN

P

rograma que pretén ser una eina pel desenvolupament de
competències, habilitats i aptituds, tant a escala personal
com professional, de les persones joves, facilitant la seva
participació en programes de mobilitat internacional 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 Voluntari Europeu, Formacions 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”, de
l’Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya, dins
del projecte “Mou-te per Aprendre!”, per facilitar que joves en
situació de menys oportunitats, risc d’exclusió social o pobresa,
siguin els beneficiaris prioritaris.
Durant l’any 2015, s’han reforçat les relacions amb la xarxa
d’entitats membres del projecte Incorpora de l’Obra Social “la
Caixa”, amb la Fundació de l’Esperança, amb els Punts d’Informació
Juvenil de la ciutat de Barcelona, el Centre d’Informació i
Assessorament per a Joves –CIAJ, entre d’altres.
SERVEI VOLUNTARI EUROPEU

E

l Servei de Voluntariat Europeu –SVE és una acció del
programa Erasmus+ de 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
altra entitat europea. Existeixen multitud de projectes de
temàtiques diverses: cultural, art, medi ambient, informació als
joves, mitjans de comunicació, entre d'altres.
Durant l’any 2015, la FCV ha estat entitat d’enviament de 51 joves
catalans: 26 joves van començar el voluntariat durant l’any 2014 i el
van finalitzar durant el 2015, i, 25 joves han començat els projectes
durant l’any 2015 i la gran majoria els finalitzaran durant l’any 2016.
Els projectes SVE s’han dut a terme en diferent entitats d’arreu
d’Europa, a països tan diversos com: Àustria, Bulgària, Finlàndia,
França, Grècia, Hongria, Itàlia, Irlanda, Letònia, Lituània, Noruega,
Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca i Romania.
A més, la FCV ha acollit a 2 joves de Montenegro i d’Armènia, que
han realitzat el seu voluntariat a Barcelona en períodes de 8 i 9
mesos respectivament.

5

La FCV ha col·laborat amb entitats com Youth Iniciatives Centre –
Armènia, Sunnahof –Àustria, World at our Home –Letònia, AC Patria
–Lituània, EDUQ –Polònia, Centre for Leisure Time Activities Ivancice
–República Txeca, Asha Centre –Regne Unit, entre moltes altres.
INTERCANVIS JUVENILS

E

ls intercanvis juvenils s’adrecen a joves d’entre 18 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 JUVENILS A L’ESTRANGER
Durant el 2015 la FCV ha estat promotora de 2 intercanvis juvenils
celebrats a Letònia i Dinamarca, fent possible la participació de 14
joves.

Intercanvi: European Vagabond II

A continuació s'especifiquen els detalls de les activitats, així com el
seu contingut:
Speak Unique. Del 23 de maig a l’1 de juny a Rezekne, Letònia. Per
incrementar la consciència cultural i lingüística europea entre els
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joves participants, centrant-se a través de tallers i obres de teatre,
en el valor de les llengües minoritàries.
European Vagabond II. Del 30 de juliol al 19 d’agost a Aalborg,
Dinamarca. Vint dies en què els participants van viatjar pel nord del
país a l'estil dels rodamóns, amb dues activitats principals sobre: la
identitat europea i la ciutadania activa.
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 A L’ESTRANGER
L’any 2015 la FCV ha participat en 14 cursos de formació i en 2
seminaris, celebrats a Alemanya, Armènia, Eslovènia, França,
Geòrgia, Grècia, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit,
Romania i Turquia, fent possible la participació de 40 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 intercultural, la
integració i la cohesió social, fins a la gestió de voluntariat, la
comunicació, el teatre, el coaching i marca personal, entre d’altres.

Formació: Balkan (re)vision

A continuació resumim els detalls de les formacions en què l'entitat
ha participat:
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ICLit. Del 5 al 13 de març a Misaktsieli, Geòrgia. Per comprendre els
elements bàsics de la cultura, les seves dimensions i la complexitat
dels entorns interculturals.
Less Talk about Work 2. Del 12 al 20 de març a Beja, Portugal. Per
descobrir noves eines i iniciatives útils per donar suport als joves en
la seva recerca d’oportunitats de feina, desenvolupant l’esperit
emprenedor.
Balkan (re)visión. Del 26 d’abril al 6 de maig a Kastoria, Grècia.
Formació que va servir per entaular diàlegs sobre qüestions de
diversitat,
inclusió,
drets humans, ciutadania europea i
multiculturalisme.
Volunteering in Youth Work Course. Del 20 al 28 de maig a Flaxley,
Regne Unit. Projecte on els participants van obtindre una millor
comprensió del voluntariat com eina i mètode pel que fa al treball
amb joves i els seus efectes positius.
ArtExpress. Del 2 al 10 de juliol a Dresden, Alemanya. Per descobrir
les arts visuals a través de l’educació no reglada, posant en pràctica
diverses tècniques de vídeo, fotografia i disseny gràfic.

CC: Challenges in Communication. Del 8 al 16 de juliol a Kobuleti,
Geòrgia. Per aprendre a integrar la lògica de la comunicació no
violenta en totes les etapes del missatge i aplicar-lo a nivell personal
i professional.
Challenging Communication. Del 26 de juliol al 2 d’agost a La Haia,
Països Baixos. Per augmentar les capacitats dels participants per
comunicar-se i transferir missatges, en especial amb grup de joves.
Better Start Coaching. Del 19 al 24 d’agost a Bielsko-Biala, Polònia.
Projecte per fomentar el creixement personal dels participants i
veure com el coaching pot ajudar a augmentar l'ocupació dels joves.
Personal Branding 4Euth Employment. Del 5 al 14 d’octubre a ClujNapoca, Romania. Per millorar, compartir i posar en pràctica la
piràmide del “Personal Branding”, com un mètode i model de treball
que millora les possibilitats dels joves d’entrar en el mercat laboral.
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Linking Bridges-Building Networks. Del 6 al 13 d’octubre a
Stepanavan, Armènia. Per aprendre mecanismes per incrementar la
qualitat i innovació dels projectes de Servei Voluntari Europeu.
Next Step for Youth Mobility. Del 6 al 9 d’octubre a Marsella,
França. Seminari que va reunir a treballadors juvenils, per crear nous
projectes enfocats en la idea de fomentar la inclusió de joves en
situació de menys oportunitats.

Advance Volunteer Management. Del 23 al 31 d’octubre a
Crnomelj, Eslovènia. Formació que va oferir l’oportunitat de parlar
sobre la gestió de voluntaris en projectes i activitats, pel que fa al
dia a dia de les organitzacions.
Super Social. Del 24 al 31 d’octubre a Stepanavan, Armènia. Per
ensenyar als participants els mecanismes presents a les xarxes
socials que atrauen al públic jove i que es poden utilitzar en el
treball juvenil.
Volunteering in Youth Work Course 2. Del 3 a l’11 de novembre a
Flaxley, Regne Unit. Per reflexionar sobre la natura del treball
voluntari i la seva importància en l’àmbit juvenil, relacionat amb les
necessitats socioeconòmiques actuals.
PRO-PER development. De l’11 al 18 de desembre a Osilnica,
Eslovènia. Projecte per treballar eines que són importants pel
desenvolupament d’habilitats socials: escolta activa, autogestió,
capacitat d’autoexpressió, treball en equip, resolució de conflictes i
negociació, entre d’altres.
Creating Opportunities. Del 12 al 20 de desembre a Istanbul,
Turquia. Per promoure entre els joves participants la iniciativa
empresarial, incentivant la creativitat, idees innovadores, tot
enfocat en trobar possibles solucions per l’atur juvenil.
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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, de la
Fundació Anna Lindh, de l’Institut Català Internacional per la Pau i
de DIPLOCAT.
EDUCACIÓ PER LA PAU

D

urant l’any 2015, i com a membre de la xarxa United
Network of Young Peacebuilders –UNOY, la FCV ha estat
promotora del projecte per la cooperació estratègica i la
innovació “Youth Impact”, de la formació de formadors
“Understanding and Working with Conflict”, i, ha participat al Fòrum
Internacional d’UNOY-Peacebuilders.
Com a membre i seu del secretariat general de la Xarxa “PeaceBag
for EuroMed Youth”, la FCV ha coordinat el curs de formació
“Volunteering for Peace”.
Youth Impact
La FCV està duent a terme el projecte europeu de cooperació per a
la innovació i l’intercanvi de bones practiques Youth impact:
strengthening the organizational capabilities to build peace in
Europe.
El projecte de 18 mesos de durada, està coordinat per l’organització
internacional United Network of YoungPeacebuilders- UNOY, i és el
resultat del treball conjunt entre 6 entitats no lucratives i juvenils
que desenvolupen programes d’Educació per la Pau: UNOY –Països
Baixos, Servei Civil Internacional –Bèlgica, Centro Internazionale per
la Promozione dell Educazione e lo Sviluppo- CEIPES –
Itàlia, European Intercultural Forum e.V. –Alemanya i Peace Action,
Training and Research Institute – PATRIR –Romania i la FCV.
El projecte permet dissenyar de forma conjunta una estratègia per
analitzar l’impacte del treball realitzat per les entitats sòcies en
l’àmbit de l’Educació per la Pau i per dotar-nos d’un sistema de
monitoratge, avaluació i aprenentatge que ha de servir per millorar
les capacitats de les organitzacions.
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Durant l’any 2015, s’han realitzat 4 mobilitats per part de dues
persones de l’equip de la FCV, realitzades del 7 a l’11 de maig i del 7
a l’11 de novembre (ambdues a la Haia, Holanda, seu d’UNOY).

A més, la FCV també ha participat en 2 de les recerques a l’entitat
italiana CEIPES del 7 al 10 de juliol i a UNOY del 27 al 30 de
setembre. La FCV va acollir una de les sis recerques a Barcelona, del
3 al 6 de juny.
Descarrega l’informe dels resultats de la investigació.

Understanding and Working with Conflict 2015
De l’11 al 18 d’octubre, a Vilanova i la Geltrú, Barcelona, va tenir lloc
la formació per a formadors “Understanding and Working with
Conflict 2015” organitzada per la xarxa internacional United
Network of Young Peacebuilders –UNOY i la FCV.
La formació va comptar amb la participació de 24 persones joves,
formadors i líders, representants d’entitats no lucratives juvenils de
14 països diferents: Rússia, Alemanya, Kènia, Itàlia, Ucraïna,
Bèlgica, Geòrgia, Montenegro, Països Baixos, Turquia, Bòsnia,
Eslovènia, Catalunya i Xipre.

Va ser la cinquena formació internacional per a formadors que la
FCV organitza sobre la gestió de conflictes, dedicat en aquesta
ocasió, de forma específica, a ajudar als participants a dissenyar i
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realitzar formacions de qualitat al voltant del tema. Les activitats
van girar al voltant d’elements com la comunicació, les capacitats de
relació interpersonal i les habilitats clau per esdevenir formador i
facilitador. El curs va posar en pràctica una formació en línia de 2
mesos de durada i la creació de 6 mòduls de formació.
Fòrum Internacional UNOY-Peacebuilders
De l’11 al 15 de novembre, la FCV va participar al Fòrum
Internacional de la Xarxa Internacional United Network of Young
Peacebuiders –UNOY, que es va celebrar a la Haia –Holanda, amb la
participació de més de 90 representants d’entitats de les diferents
regions del món.

El fòrum va permetre assolir objectius tan rellevants com elaborar el
pla estratègic de la xarxa UNOY, presentar els resultats provisionals
de la recerca del projecte “Youth Impact”, recollir comentaris i
contribucions i realitzar accions de debat sobre els dos dels temes
del fòrum, la millora de la qualitat i de l’impacte de les accions dels
joves constructors de pau.
La FCV va tenir ocasió de reunir-se amb els membres del secretariat
d’UNOY i contribuir en la definició pla de treball
de col·laboració entre ambdues entitats i amb altres entitats
membres de la xarxa.
Xarxa PeaceBag for EuroMed Youth
La xarxa “Peace Bag for EuroMed Youth” existeix des de l’any 2008
per donar a conèixer i socialitzar conceptes i competències en els
temes de Pau, Cultura de Pau, Conflicte, Transformació de
Conflictes, Comunicació no violenta, Drets Humans, Aprenentatge
Intercultural i Educació no reglada.
La xarxa està formada en l’actualitat per 16 entitats de 14 països:
Algèria, Bulgària, Egipte, Grècia, Itàlia, Jordània, Líban, Romania,
Palestina, Polònia, Països Baixos, Espanya, Tunísia i Turquia,
compromeses amb la missió i visió de la xarxa i amb els 4 objectius
estratègics, acordats de forma conjunta en el marc d’un pla d’acció
pels anys 2015 i 2016. Compta amb una estructura estable i

12

sostenible de comunicació, d'organització i de presa de decisions,
formada per entitats no lucratives i juvenils.

La FCV ha participat en dues mobilitats. Els dies 25 i 26 d’octubre es
va reunir a Nicòsia, Xipre, amb l’entitat NGO Support Centre, per
intercanviar informació, propostes i determinar els objectius i les
estratègies de construcció de capacitats pel conjunt de la xarxa,
complementàries amb les diferents iniciatives en marxa.
Del 28 d’octubre a l’1 de novembre, la FCV es va reunir a Alexandria,
Egipte, amb l’entitat Development No Borders per conèixer a fons
les activitats de la campanya “Yalla for Peace”, que estan duent a
terme per promoure l’aprenentatge intercultural i la superació de
prejudicis.
Volunteering for Peace
Del 12 al 19 de desembre la FCV va acollir el curs de formació
“Volunteering for Peace” a Vilanova i la Geltrú. El curs va reunir a
21 representants de 10 entitats no lucratives de Romania, Països
Baixos, Bulgària, Líban, Egipte, Jordània, Palestina, Regne Unit i
Turquia, membres de la xarxa informal “Peace Bag for EuroMed
Youth” i experts en els temes del curs: voluntariat i Pau.

La formació es va dedicar a capacitar als participants per gestionar
projectes de Servei Voluntari Europeu i fer possible que joves
residents a Europa i a països del Sud i Est de la mediterrània
participin en projectes de voluntariat per la pau.
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VOLUNTARIS ACTIUS

P

rograma que fa possible que persones joves, amb
independència de la seva situació personal, puguin realitzar
un voluntariat actiu, entès com a voluntariat cívic, formatiu,
inclusiu, participatiu i enfocat en resultats, no només a l’estranger,
sinó, també, al seu lloc de residència, a Catalunya.
Promou la participació dels treballadors d’entitats no lucratives en
accions de formació (tallers, jornades formatives i sessions
informatives) en l'àmbit local i regional.
Per fer això possible, es compta amb el suport del Departamen de
Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.
Voluntariat Actiu –Estratègia Europa 2020

E

l projecte “Voluntariat Actiu –Estratègia Europa 2020”, és un
projecte de 2 anys de durada, iniciat durant el 2015.
L’objectiu principal és empoderar a les entitats de voluntariat
catalanes per jugar un paper més rellevant en l'ajuda i
acompanyament de les persones joves, incloent aquelles en situació
de risc d’exclusió social i pobresa.
Les activitats realitzades l’any 2015 han estat, principalment, accions
per a la preparació del projecte. S’han realitzat 3 de les fases
previstes (informació, creació dels recursos intelectuals i dels
materials de promoció i informació del projecte i accions d’avaluació
i seguiment).
Es pretén elaborar una resposta estratègica i innovadora sobre la
base de la seva pràctica i del coneixement de les tendències i
respostes actuals que es donen a altres països, que gira sobre i la
necessitat d’introduir mètodes de treball innovadors a l’objecte de
fer més fàcil que la gent jove sigui voluntària, que les entitats
millorin el seu impacte amb el suport de les capacitats, energia i
compromís de les persones joves i que les entitats dels diferents
sectors, públic i privat, s’adaptin a l’estratègia Europa 2020.
Una de les principals activitats del projecte és la formació Capsa
d’eines per un Voluntariat Actiu que tindrà lloc durant els mesos de
maig i de juny 2016.
“Learn Through Volunteering: What and How?”
Durant l’any 2015, la FCV ha organitzat el curs de formació “Learn
Through Volunteering: What and How?”, com a part de l’estratègia
per promoure el voluntariat actiu i educatiu, fent possible que més
persones joves puguin gaudir de l’experiència de ser voluntaris.
Del 16 al 23 de maig, va tenir lloc el curs de formació “Learn
Through Volunteering: What and How?” que va reunir a 21
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responsables, voluntaris, formadors, d’entitats no lucratives de 13
països: Alemanya, Itàlia, Eslovènia, Bulgària, Romania, Grècia,
Turquia, Malta, Estònia, Letònia, Polònia Catalunya i la República
Txeca.

Durant el curs es van intercanviar propostes per millorar el
contingut educatiu del conjunt de les activitats i projectes de
voluntariat que realitzen les entitats promotores, tant en l’àmbit
local com internacional, en el marc del programa Servei Voluntari
Europeu.

15

ALTRES PROJECTES

D

urant l’any 2015, 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” i ha continuat amb la Cooperació Internacional en
l’Àmbit Universitari.
PERSONAL BRANDING
Durant l’any 2015, la FCV ha organitzat l’intercanvi juvenil “Personal
Branding 4EUth Entrepreneurship” que dóna continuïtat al projecte
global “Personal Branding –Creant la Marca Personal”, del qual la
FCV ha estat promotora des dels seus inicis, l’any 2013.
Durant l’intercanvi s’han emprat diferents mètodes d’educació no
reglada i d’aprenentatge intercultural per dur a terme les activitats
plantejades. El programa va incloure presentacions, tallers, jocs i
exercicis creatius, individuals i en grups.
Personal Branding 4EUth Entrepreneurship
De l’1 al 9 d’agost va tenir lloc l’intercanvi “Personal Branding 4EUth
Entrepreneurship” a Vilanova i la Geltrú, en col·laboració de les
entitats Coaching 4EU –Romania, United Societies of Balkans –
Grècia i EDUQ Association –Polònia, protagonitzat per 21 joves
procedents per tant, de Romania, Grècia, Polònia i Catalunya.

El projecte va servir principalment, per 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, i, per promoure la
seva iniciativa, creativitat i emprenedoria.
GRUNDTVIG: Let’s Play

L’

any 2015 la FCV ha continuat i finalitzat 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, amb la col·laboració de les
entitats: Stichting Digg’Out –Països Baixos, Egészségdokk Közhasznú
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Alapítván-Fundació Moll Salut –Hongria Mittetulundusühing Stuudio
Joy –Estònia i Hüyük Halk Eğitimi Merkezi –Turquia.
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 2015 a Estònia del 5 al 9 de març i a Barcelona del 21 al
25 de juliol, on els participants van poder compartir i intercanviar
experiències i bones pràctiques.

El projecte ha comptat amb el suport del programa d'aprenentatge
permanent Grundtvig de la Comissió Europea.
Vídeos resultants del projecte.

Cooperació Internacional en l’Àmbit Universitari

L

a FCV desenvolupa un projecte de Cooperació Internacional
en l’Àmbit Universitari centrat en el Institut Superior de
Negocis Turístics de la ciutat ucrainiana de Donetsk, que es
concreta en la organització del curs Perfeccionament en el sector
hoteler que es realitza en el marc del Campus Universitari de la
Mediterrània i en el que participen 8 alumnes.
La dissortada situació que pateix la ciutat de Donetsk ha generat el
tancament d’aquest Institut i la diàspora del seu professorat, fet que
ha promogut l’interès per desenvolupar projectes de cooperació
semblants amb la Universitat Sant Petersburg University of
Management and Economics –USPME i que es va concretar amb la
signatura d’un conveni de col·laboració, el 23 de setembre de 2015,
amb la presència de seu Rector, desplaçat expressament per
l’ocasió.
En aquest conveni es va acordar:
_Ajudar a la USPME a establir contactes amb les Universitats
catalanes per explorar les possibilitats d’intercanvi d’estudiants i
professors i del desenvolupament d’altres projectes i activitats;
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_Explorar les possibilitats d’organitzar activitats socioculturals pels
estudiants catalans i russos a Catalunya i Rússia;
_Organitzar conjuntament programes educatius pels estudiants
russos que es realitzarien a Catalunya;
_Organitzar a Catalunya pràctiques i cursos de superació personal
en el sector de l’hostaleria i la restauració pels estudiants russos;
_Altres projectes que puguin sorgir d’interès mutu.
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ESDEVENIMENTS

D

urant l’any 2015 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 tercera 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 2015, la FCV ha estat present a diferents
esdeveniments que s’han dut a terme, principalment, a la ciutat de
Barcelona.
SESSIONS INFORMATIVES
Durant l’any 2015, la FCV ha realitzat sessions informatives,
pràcticament setmanals, sobre les diferents oportunitats i projectes
amb les quals treballa i que són d’interès per molts dels joves. Així
doncs, s’han atès a prop de 170 joves, proporcionant-los informació
sobre Servei Voluntari Europeu, Intercanvis Juvenils i Formacions,
entre d’altres.
SESSIONS FORMATIVES
Al llarg de l’any 2015 la FCV ha ofert sessions formatives Europass
mensuals, sobre com preparar un bon currículum i una bona carta
de motivació enfocats en la recerca de projectes de Servei Voluntari
Europeu.

La FCV ha organitzat 3 formacions a la sortida amb els voluntaris i
voluntàries seleccionats per dur a terme un Servei Voluntari
Europeu, els dies 18 de febrer, 18 de juny i 30 de juliol. Les
formacions van servir per resoldre els darrers dubtes i entendre
millor quins són els principals reptes i oportunitats que suposa
l’experiència de fer un SVE.
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Durant el mes d’agost es van realitzar quatre tallers “Let’s Speak
English” amb l’objectiu d’ensenyar nocions bàsiques d’anglès a joves
que properament participarien en projectes de mobilitat
internacional.
A més, durant el mes de setembre, es van realitzar un seguit de
tallers en anglès sobre “Personal Branding and Social
Entrepreneurship”, per promoure la creació de la marca personal i
la creativitat i iniciativa dels i les joves.
GRUP DE COOPERACIÓ A TÀNGER
Del 20 al 23 de març, membres del grup de cooperació del CJB, del
qual ha format part la FCV, van viatjar a Tànger per realitzar un
intercanvi formatiu amb el Casal dels Infants Tànger i amb la Xarxa
d’entitats TanjaZoom.
L’objectiu de la trobada va ser definir els conceptes de missió, visió i
valors perquè la Xarxa TanjaZoom tingui el coneixement i les eines
necessàries per poder desenvolupar el seu pla estratègic de treball.
LLEI CATALANA DEL VOLUNTARIAT
El 23 de juliol de 2015 el Parlament de Catalunya va aprovar per
unanimitat la Llei 25/2015, del voluntariat i de foment de
l’associacionisme.
El procés d’elaboració de la Llei Catalana del Voluntariat ha
comptat amb les aportacions de diverses entitats de voluntariat,
fent palès les diferents concepcions del voluntariat que existeixen a
Catalunya. La FCV va ser consultada i convidada a comparèixer
davant de la comissió de Benestar, Família i Immigració del
Parlament de Catalunya.

GLOBAL FORUM ON YOUTH PEACE AND SECURITY
La FCV va ser convidada a la trobada internacional de primer nivell a
Amman,
Jordània
“2015
Global Forum on Youth Peace and Security” i la única entitat
catalana de la trobada. Acció principal d’incidència política,
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organitzada pel Regne de Jordània i l’Oficina per la Seguretat i el
Desenvolupament de les Nacions Unides.
Al fòrum es va arribar a un acord, del que va sortir la Declaració
Juvenil d’Amman, document que es va acordar per part de
representants juvenils de diferents països, primers ministres,
ministres, membres de la reialesa de diferents països i representants
d’Agències de les NNUU i d’altres organitzacions multilaterals.
MOSTRA D’ASSOCIACIONS DE BARCELONA
Els dies 19, 20, i 24 de setembre la FCV, va participar en la
vigèsima Mostra d’Associacions de Barcelona, organitzada per
l’Ajuntament de Barcelona i pel Consell Municipal d’Entitats de
Barcelona, i que es va realitzar a la Plaça Catalunya.
Durant aquests dies vam poder donar a conèixer les tasques,
esdeveniments i tallers que s’estan duent a terme a l’entitat.

3RA MOSTRA DE VÍDEOS CURTS
El 29 de setembre va tenir lloc la Tercera Mostra de Vídeos Curts
organitzada per la FCV. Durant la Mostra, diferents joves que durant
l’any van participar en projectes de mobilitat internacional van
compartir les seves experiències a través de vídeos curts.
CLUB DE MADRID
Els dies 27 i 28 d’octubre la FCV va ser convidada a participar a la
conferència Madrid +10: “Preventing and Countering Violent
Extremism” organitzada pel Club de Madrid i que tenia per objectiu
el canalitzar les idees, coneixements i experiència de tots els
participants, responsables polítics, formadors, líders i societat civil;
per arribar a un consens mundial sobre la manera d’afrontar i
prevenir la radicalització i l’extremisme violent.
BE YOUTH WORKER TODAY
Els dies 25, 26 i 27 de novembre la FCV va participar a les
jornades “Be Youth Worker Today
-BYWT” organitzades per
l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut.
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L’esdeveniment va reunir a més de 150 professionals del treball amb
joves a nivell autonòmic, estatal i europeu, on van poder debatre i
treballar en torn la necessitat de crear una xarxa catalana i europea
per agrupar a tots els professionals en l’àmbit de la joventut; com a
mitjà per compartir recursos, idees, oportunitats i bones pràctiques.

VOLUNTARIAT AL MÓN: DE BCN AL MÓN
El 3 de desembre de 2015 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 que treballen amb projectes d’àmbit
europeu i internacional.
La jornada va servir per fer difusió de les activitats realitzades i de
les oportunitats de mobilitat internacional que es poden oferir als i
les joves.
PEACE IN PEACE OUT
Del 4 al 9 de desembre va tenir lloc la trobada internacional de
meditació “Peace In Peace Out –PIPO” a diversos punts de la ciutat
de Barcelona. En concret, la FCV va acollir el 4 de desembre una de
les sessions de meditació gratuïta.
La trobada va ser organitzada per World Peace International Ltd i
per la xarxa Peace Revolution, en col·laboració d’un equip de
voluntaris de diferents indrets del món, amb la presència de dos
monjos tailandesos i la participació de més de 300 persones.
FÒRUM INTERNACIONAL DE LA FUNDACIÓ ANNA LINDH
Del 16 al 19 de desembre la FCV va participar al Fòrum Internacional
de la Fundació Anna Lindh “Non formal and Intercultural
Education in the Mediterranean” a Tarragona.
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La trobada va reunir a representants de la xarxa espanyola de
la FAL i a representants de les xarxes nacionals d’11 països més de
l’euromediterrània, i van crear-se debats i dinàmiques per
l’intercanvi d’idees, propostes i bones pràctiques.

ALTRES ESDEVENIMENTS
13 de gener: asistència al debat "Catalunya Social": Joves extutelats
-el repte d'emancipar-se avui, organitzat per la Taula d’Entitats del
Tercer Sector.
18 de febrer: presentació de la xarxa “PeaceBag” a la trobada
organitzada pel CNJC com a part del Seminari EuroMed, i que va
tenir lloc a l’Espai Jove la Fontana.
14 de març: participació a la 50a Assemblea General Ordinària del
Consell de Joventut de Barcelona.
13 d’abril: participació a la 6na Jornada de Biblioteca Pública i
Cohesió Social, organitzada per la xarxa de Biblioteques de
Barcelona. La FCV va participar com a ponent de la taula rodona:
Fins on podem arribar amb el Voluntariat?
20 de maig: participació a la reunió amb la presidenta de la FAL a la
seu de l’IEMed.
22 de juliol: participació a la 1ra reunió de treball, com a part del
grup motor, del 3r Congrés Català de l’Associacionisme i del
Voluntariat.
16 de novembre: trobada amb les entitats membres, presidenta i
directora de la FCVS a la Fundació Germina de Santa Coloma de
Gramanet.
17 de desembre: participació a la mostra d’entitats de la UB.
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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
Secretària
Vicesecretari

Jaume Martí Gual
Michel André Sánchez
Lorena Gaona Llabaria (amb veu, sense vot)
Lluc Martí Pe (amb veu, sense vot)

Vocals
Josep Maria Alonso Farré
Rafael Angulo Ruiz
Mohammed Chaid Akhdim
Eduard Degollada Bastos
Jaume Lanaspa Gatnau
Rafael López Rueda
Marta Nin Camps
Joaquim Olivé Duran
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” i “Voluntaris Actius”
Gestió del projecte Grundtvig:Let’s Play
Gestió de projectes

Lorena Gaona
Lluc Martí
Romeral Ortiz
Gorai Ramjee

ESTUDIANTS EN PRÀCTIQUES
Universitat Ca’Foscari de Venècia –Itàlia
Universitat Ca’Foscari de Venècia –Itàlia
Universitat de Macedònia –Grècia
Universitat de Karlsruhe –Alemanya
Allvar Gulstrands Gymnasiet –Suècia
IES Joan d’Àustria –Barcelona

Silvia Stocco
Sara Buosi
George Melissourgos
Gianna Werhan
Omar Agovic
Sergio Oliete
VOLUNTARIES EUROPEES

Voluntària de Servei Voluntari Europeu
de Montenegro
Voluntària de Servei Voluntari Europeu
d’Armènia

Marija Brkovic
Rebecca Hovhannisyan
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VOLUNTARIS/ES LOCALS
Lídia Bieto
Sandra Borda
Isaac Cano
Eila Galán
Steve Geffney
Ana Maria Gongadze
Pol Gonzàlez
Ruth González
Frederic Massana
Ruben Montalvo
Ingrid Oliva
Lídia Portet
Jordina Rovira
Andrés Rubio
Xavi Saborit
Bárbara Sáez
Karen Salas
Alba Soria
Óscar Sorio
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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:

MEMBRES DE:
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