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PRESENTACIÓ 

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. 
 
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’apoderament 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  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.  

L 

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. 
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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 una 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 voluntàries 
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, de la  International Association for Volunteer Effort –IAVE, 
entre d’altres. 
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CATALANS AL MÓN 

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 -SVE, Formacions i Intercanvis Juvenils, en estreta col·laboració amb 
altres entitats no lucratives i no governamentals d'arreu d'Europa i del món.  
 
Des de l’any 2014, la FCV desenvolupa el projecte “Mou-te per Aprendre!” que 
compta amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat de 
Catalunya, per potenciar la participació de joves residents a Barcelona i 
Catalunya en programes de mobilitat internacional mencionats. A més, el 
projecte també compta amb el suport de l’Obra Social “la Caixa”, per facilitar 
que joves en situació de menys oportunitats, risc d’exclusió social o pobresa, en 
siguin els beneficiaris prioritaris.  

MOU-TE PER APRENDRE 

 
"Mou-te per aprendre!" ha pretès ser un projecte per promoure el voluntariat 
entre els i les joves residents a Barcelona i Catalunya, facilitant-los la possibilitat 
de ser persones voluntàries a un altre país europeu, centrant-se en el 
desenvolupament i reconeixement de competències i habilitats a escala personal i 
professional. 
 
Durant l’any 2016, la FCV ha estat entitat d’enviament de 33 persones joves en 
projectes de SVE, 28 de les quals han participat en projectes de llarga durada (2-
12 mesos) y 5 en projectes de curta durada. 16 de les 33 joves han iniciat els 
projectes durant l’any 2016 i la gran majoria els acabaran al llarg de l’any 2017. La 
resta, els va iniciar l’any 2015 i al llarg de l’any 2016 han acabat els projectes. A 
més, ha facilitat la participació de 42 persones joves en Intercanvis Juvenils i  17 
joves en Formacions.  
 
Han participat joves residents a: Barcelona, Canet de Mar, Parets del Vallès, 
Cambrils, Moià, Santa Coloma de Farnés, Sant Boi de Llobregat, Argentona, Lleida, 
Folgueroles, Granollers, Vic, Sant Cugat del Vallès, Vilanova i la Geltrú, 
Castelldefels, Vilallonga del Camp, Tona, Manlleu, Santa Coloma de Gramenet, 
Vilafranca del Penedès, La Llagosta, Terrassa, Palma de Cervelló, Calaf, Reus, 
Hospitalet de Llobregat, Figueres, Mataró, Sant Just Desvern, Viladecans, Igualada, 
Esplugues de Llobregat, Sant Quirze del Vallès i Tarragona. 
 
Els projectes han tingut lloc a països tan diversos com: Armènia, Geòrgia, 
Portugal, Grècia, Regne Unit, Letònia, Itàlia,  Alemanya, Irlanda, Hongria, Lituània, 
Bulgària, Finlàndia, Suècia, Polònia, Romania i Turquia; i les temàtiques també han 
estat molt diverses:  protecció i conservació del medi ambient, promoció cultural, 
educació per la Pau, alimentació saludable, ecologia, teatre, coaching, 
emprenedoria, sensibilització del col·lectiu LGTBI, gestió de projectes, 
aprenentatge intercultural, esports, entre moltes altres.  

P 
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La FCV ha acollit a 2 joves d’Itàlia i de Sèrbia, que han realitzat el seu voluntariat a 
Barcelona en períodes de 9 mesos. 

Durant els diversos projectes, els i les joves han desenvolupat i s'han involucrat en 
infinitat de tallers, activitats, dinàmiques, classes d'idiomes, exposicions, debats, 
treballs manuals, activitats a l'aire lliure; dins d'un horari d'unes 30h setmanals, 
que han ofert als joves involucrats, possibilitats reals d’aprenentatge i espais per 
desenvolupar les seves habilitats, competències, aptituds a través de l’educació 
no reglada; treballant doncs, no només l’aspecte cognitiu, sinó també l’emocional. 
 
La FCV ha realitzat un vídeo promocional del projecte.  

INTERCANVI JUVENIL: EMPOWERING FOR CHANGE 
 
Del 23 al 30 d’agost de 2016 es va celebrar, al Molí de Mar de Vilanova i la Geltrú, 
l’intercanvi juvenil “Empowering for Change” amb la participació de 23 joves de 
Letònia, Grècia i Catalunya. 
 
L’activitat va girar al voltant de comprendre el valor que té el canvi, tant com a 
acció que afavoreix l’aprenentatge com a element clau per a la millora i 
transformació social. 
 
L’activitat, coordinada per la FCV, ha estat realitzada conjuntament amb les 
entitats juvenils i no lucratives United Societies of Balkans-USB,  l’associació 
europea World at Our Home, gràcies al suport del programa Erasmus+ de la 
Comissió Europea i de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=fVOGzNSVZ0I
http://www.catalunyavoluntaria.cat/apoderats-pel-canvi-intercanvi-juvenil-vilanova/
http://www.usbngo.gr/en
http://worldatourhome.com/
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CLAM PER LA PAU 

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 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 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, de la Fundació Europea de la Joventut del Consell d’Europa, de 
la Fundació Anna Lindh pel Diàleg Intercultural i de l’Institut Català Internacional 
per la Pau.  

YOUTH IMPACT  

El mes de juliol 2016 ha finalitzat 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, ha estat coordinat per l’organització 
internacional United Network of Young Peacebuilders- 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), Peace Action, 
Training and Research Institute – PATRIR (Romania) i la FCV. 
 
El projecte ha permès 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 (Monitoring, Evaluation and Learning in Six European Youth Peace 
Organisations) i per crear un sistema de monitoratge, avaluació i 
aprenentatge que ha de servir per millorar les capacitats de les organitzacions 
(The Learning Curve: online evaluation guide for youth peace organisations). 

 
“The Learning Curve” és una guia dissenyada específicament per entitats no 
lucratives i juvenils que realitzen accions en l’àmbit de la construcció de la Pau, 
que desitgin analitzar les seves rutines i mètodes de treball per dur a terme 
accions i programes sostenibles en el temps i amb un major impacte social i 
educatiu, posant especial atenció en analitzar quins són els sistemes i pràctiques 
d’organització interna i examinant aspectes com les relacions externes, la gestió 
dels recursos humans i materials, la cultura organitzativa, els sistemes de presa de 
decisions o la gestió del coneixement a nivell intern. 
 
El 30 de juny la FCV va organitzar a la seu de Lafede un acte de presentació de 
l’eina, amb la presència de 2 de dos dels investigadors: Celina del Felice i Lluc 
Martí. 
 
 

P 

file://192.168.1.240/Catalunya%20Voluntaria/2016/COMUNICACIO/Memòria%202015/unoy.org/what-we-do/youthimpact/
file://192.168.1.240/Catalunya%20Voluntaria/2016/COMUNICACIO/Memòria%202015/unoy.org/what-we-do/youthimpact/
http://unoy.org/
http://www.scibelgium.be/
http://unoy.org/wp-content/uploads/Youth-Impact-for-Peace-Research-Report.pdf
http://unoy.org/wp-content/uploads/Youth-Impact-for-Peace-Research-Report.pdf
http://www.unoy.org/evaluationguide/
http://www.unoy.org/evaluationguide/
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FÒRUM INTERNACIONAL UNOY  
 
La FCV ha participat en el Tercer Fòrum Internacional de UNOY – United Network 
of Young Peacebuilders, celebrat a l’ Haia, Holanda, del 20 al 24 de setembre. 
 
La trobada va estar dedicada principalment a donar a conèixer la incidència de 
UNOY en el desenvolupament de polítiques públiques globals i el contingut i 
efectes de la Resolució 2250, que el 9 desembre 2015 es va aprovar per 
unanimitat el Consell de Seguretat de Nacions Unides, primera resolució de 
Nacions Unides que tracta el tema de la joventut, la pau i la seguretat.  
 
En el fòrum van participar 40 joves, constructors de Pau i representants 
d’organitzacions de 20 països de 5 continents, que van presentar tallers dedicats a 
temes com: la prevenció de la radicalització i la lectura crítica dels mitjans de 
comunicació a un dels conflictes armats existents avui a Europa (a Nagorno 
Karabakh). 

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

En el marc de la xarxa i durant l’any 2016, la FCV ha promogut el 
desenvolupament de projectes de llarga durada de SVE com a estratègia de 
recursos humans de la xarxa, promovent la realització de projectes SVE amb el 
títol “Volunteering for Peace”, entre els membres de la xarxa i en col·laboració 
amb l’Agència nacional espanyola i turca. 

A més, la FCV ha coordinat la sol·licitud del projecte internacional “Peace Bag 
2.0”, en el marc de la convocatòria de subvencions de la Fundació Anna Lindh pel 
diàleg intercultural, en col·laboració amb les altres 15 entitats membres de la 
xarxa. El projecte, no seleccionat, inclou una concreció de les eines i 
infraestructures digitals per donar suport a la xarxa i promoure els seus objectius i 
recursos educatius en format digital.  Si que va aprovar-se però, el curs EuroMed 
“Training for Trainers”, en la mateixa convocatòria i que es durà a terme al llarg 
de l’any 2017 (coordinat per UNOY-Peacebuilders i promogut per la FCV). 

A més, la FCV ha col·laborat en l’organització del camp internacional per la pau 
“Global Youth Rising” que va tenir lloc a Romania, acollit per PATRIR.  

 
 

http://unoy.org/
http://unoy.org/
http://unoy.org/wp-content/uploads/SCR-2250.pdf
http://www.catalunyavoluntaria.cat/project/peacebag/
http://globalyouthrising.org/
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VOLUNTARIS ACTIUS 

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 els 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. 
 
Durant l’any 2016, la FCV ha establert un pla de treball i un seguit de fites, que 
contribuiran al desenvolupament de noves polítiques per a la promoció i 
desenvolupament del Voluntariat Actiu. Per assolir-ho, la FCV té previst comptar 
amb la complicitat del Govern de la Generalitat de Catalunya, d'entitats no 
lucratives catalanes i de federacions, i associar-se amb diverses entitats i xarxes 
internacionals i organismes multilaterals. 

Voluntariat Actiu –Estratègia Europa 2020 

El projecte “Voluntariat Actiu –Estratègia Europa 2020”, és un projecte de 2 anys 
de durada, iniciat durant el 2015 i que ha finalitzat l’any 2016, amb l'objectiu de 
promoure i facilitar el Voluntariat Actiu a Catalunya. 
 
Per fer-ho possible estava previst crear un recurs en línea anomenat “Capsa 
d’Eines”, senzill, accessible i fàcil d’adaptar per part d’aquelles entitats de 
voluntariat que volguessin millorar les seves capacitats. Es van realitzar tres 
sessions de formació que van tenir lloc els dies 14,21 i 28 de juny de 2016, com a 
primer pas per a la contrucció de l’eina mencionada. 
 
El projecte, malauradament, no ha estat capaç d'involucrar al nombre previst 
d'entitats ni de realitzar totes les activitats programades, arran del baix nombre 
de persones inscrites en els tallers i formacions, fet que ha perjudicat l'assoliment 
dels compromisos adquirits, pel que fa tant al nombre d'activitats com al nombre 
de beneficiaris.  
 
Aquest fet ha exigit realitzar un procés d'identificació dels obstacles, errors i límits 
del projecte i d'avaluació, per tal de mantenir els mateixos objectius. A més, ha 
permès recopilar, millorar i desenvolupar la metodologia de treball i estratègia 
educativa de la FCV, identificar i donar valor a una part dels seus mètodes, 
pràctiques i tècniques. S’han identificat una llista d’eines per la gestió de 
programes de voluntariat que han format part dels continguts de la formació i que 
formaran part dels resultats que es podran difondre l’any 2017. 
 
Així doncs, la FCV té previst realitzar l’edició, maquetació i publicació en línia dels 
recursos, així com crear cursos massius i oberts en línia, en català, per donar a 
conèixer els continguts de la formació, la metodologia i les eines de gestió del 
voluntariat que la FCV empra, per a què totes les entitats i persones que tinguin 
interès a millorar les seves capacitats puguin accedir-hi. 
 
El projecte ha rebut el suport de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària 
de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Barcelona. 

P 

http://www.catalunyavoluntaria.cat/programes/voluntaris-actius
http://www.catalunyavoluntaria.cat/una-capsa-deines-per-un-voluntariat-actiu/
http://www.catalunyavoluntaria.cat/una-capsa-deines-per-un-voluntariat-actiu/
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COOPERACIÓ INTERNACIONAL EN L’ÀMBIT UNIVERSITARI 

urant l’any 2016, la FCV ha continuat amb la Cooperació Internacional en 
l’Àmbit Universitari. Durant 8 anys, s’ha mantingut el programa de 
Cooperació amb Ucraïna, vinculat a una estreta col·laboració amb 

l’Institut Superior de Negocis Turístics de la ciutat de Donetsk. 

El conflicte bèl·lic que es pateix en aquesta ciutat ha motivat el tancament 
d’aquest Institut i la diàspora de part del seu professorat. Aquest va generar la 
finalització de la col·laboració amb Donetsk i, també, va donar per finalitzada la 
realització del curs Perfeccionament en el Sector Hoteler.  
 
No obstant, i gràcies al fet de mantenir el contacte amb professors de l’Institut de 
Donetsk, s’ha iniciat una nova col·laboració amb la Universitat de Sant Petersburg, 
qui prefereix que la col·laboració es centri en facilitar l’aprenentatge de la llengua 
i aspectes de la interculturalitat dels i les estudiants. 
 
En aquest marc, s’ha organitzat el curs Perfeccionament en l’Idioma Espanyol i en 
la Comunicació Intercultural tant com a curs d’estiu, com a curs de tot l’any. 
Durant l’any 2016, han participat 2 alumnes pel curs d’estiu i 8 pel curs de tot 
l’any. 
 
Aquesta activitat s’organitza en el marc del Campus Universitari de la 
Mediterrània (vinculat a la Universitat Politècnica de Catalunya), l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i l’Institut Europeu de la Mediterrània, sota la gestió de la FCV.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

D 
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PRESÈNCIA INSTITUCIONAL 
XXIV CONFERÈNCIA MUNDIAL DEL VOLUNTARIAT 

La FCV va ser seleccionada per presentar el programa “Voluntaris Actius” a la XXIV 
Conferència Mundial del Voluntariat de IAVE, del 7 al 10 de novembre a Mèxic.  
La FCV va ser una de les entitats ponents en la sessió titulada “Voluntariat i 
Inclusió – Generació pel Canvi”,  on va compartir el seu punt de vista amb 
representants d’ Ashoka (Mèxic), Walt Disney  (Argentina) i la Universitat Catòlica 
“Andrés Bello “ (Veneçuela). 
 
La conferencia, organitzada per IAVE, el Centre Mexicà de la Filantropia i Amevol 
és el principal punt de trobada  de dirigents d’entitats que realitzen programes de 
voluntariat d’arreu del món, incloent entitats no lucratives, empreses,  governs, 
universitats, centres educatius, grups religiosos i experts d’arreu del món, i va 
comptar amb la participació de prop de 600 participants de 56 països. 
 
Lluc Martí va ser un dels 4 candidats escollit per representar a Europa a la 
directiva mundial de IAVE, juntament amb Mark Molloy (d’Escòcia, amb més de 8 
anys de trajectòria a la directiva de IAVE), Viacheslav Ivanov (director del Centre 
Nacional de Voluntariat de Rússia) i Kaynan Rabino (líder de l’iniciativa Good 
Deeds Day, Venture Vision i Ruach Tova, d’Israel).  
 

XVII TROBADA DE LA XARXA ESPANYOLA DE LA FUNDACIÓ ANNA LINDH 

Els dies 16 i 17 de novembre la FCV va participar a la XVII Assemblea Anual de 
la Xarxa Espanyola de la Fundació Anna Lindh que es va celebrar a la ciutat de 
Barcelona. L’esdeveniment va incloure diverses sessions de formació i debat, i va 
servir com a punt de trobada de prop de 100 entitats membres de la xarxa.  

ESDEVENIMENTS 
SESSIONS INFORMATIVES   

Durant l’any 2016, 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 180 joves, 
proporcionant-los informació sobre el Servei Voluntari Europeu, Intercanvis 
Juvenils i Formacions, entre d’altres.  

FORMACIONS  

S'han realitzat sessions formatives mensuals sobre cóm realitzar un bon 
currículum i una bona carta de motivació enfocats al SVE. També, s’ha ofert 
l’opció de revisió dels documents per part de l’equip de la FCV, tant en referència 
al format com a l’idioma. A més, s'han realitzat sessions personalitzades i 
individualitzades amb aquells joves que han presentat més dificultats i que 
estaven més desorientats. S'han realitzat dos tallers per aprendre i millorar 
l’anglès: 
  
“Let’s speak English… instead of Catalenglish!” els dies 14, 16, 21 i 23 de juny, 
d’una hora i mitja de duració, per a persones que volien practicar la conversa en 
anglès. “Curs bàsic d’anglès” els dies 15, 17, 20, 22, 29 de juny i 1, 6 i 8 de juliol, 
d’una hora i mitja de duració, per a persones que volien aprendre nocions 

http://www.cemefi.org/iave2016/
http://www.cemefi.org/iave2016/
http://redespanolafal.iemed.org/es/barcelona-acoge-la-xvii-reunion-de-la-red-espanola-de-la-fal
http://redespanolafal.iemed.org/es/barcelona-acoge-la-xvii-reunion-de-la-red-espanola-de-la-fal
http://www.catalunyavoluntaria.cat/event/lets-speak-english-instead-catalenglish/?event_date=2016-06-14
http://www.catalunyavoluntaria.cat/event/curs-basic-dangles-2/?event_date=2016-06-17
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bàsiques d’anglès. D’aquest taller, es va realitzar una segona edició els dies  13, 
20, 27 de juliol i 8 d’agost. 

ASSOCIA’T A LA FESTA!  

Dissabte 24 de setembre la FCV, va participar en la primera edició d’ Associa’t a la 
Festa! nou format de la ja tradicional Mostra d’Associacions de Barcelona, 
organitzada per l’Ajuntament de Barcelona i que es realitza a la Plaça Catalunya. 
La FCV va participar en les sessions de preparació dutes a terme a Torre Jussana. 
 
La FCV va participar en una activitat conjunta amb la Federació Catalana de 
Voluntariat Social –FCVS “Tots per tots fem voluntariat” i també va disposar d’un 
mural “Fes el teu clam per la Pau” on les diferents persones podien deixar 
missatges de Pau i dibuixar coloms artístics, gràcies a la col·laboració amb 
Rebobinart.  

4rta MOSTRA DE VÍDEOS CURTS  

La 4rta Mostra de Vídeos Curts es va dur a terme el 27 d’octubre al CIDOB de 
Barcelona. La mostra va servir per a què joves participants poguessin compartir la 
seva experiència en format de vídeo curt i per presentar el vídeo promocional del 
projecte “Mou-te per Aprendre!”. Es poden trobar els vídeos presentats al canal 
de Youtube de la FCV.  

 VOLUNTARIAT AL MÓN: DE BCN AL MÓN  

Dijous 1 de desembre, a l’Espai Jove la Fontana, la FCV va participar a la cloenda 
de la 4rta edició de la campanya De BCN al Món, que va permetre conèixer de 
primera mà les principals oportunitats de voluntariat de llarga i curta durada a 
l’estranger,  
 
L’acte es va iniciat amb una ponència sobre voluntariat internacional a càrrec 
d’Andreu Rul·lan, membre de Proactiva Open Arms i capità del vaixell de 
salvament de refugiats “Astral”. 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.   

ALTRES ESDEVENIMENTS 

_L’any 2016, la FCV va ser convocada per la DGACC per formar part del Grup 
Motor del Tercer Congrés de l’Associacionisme i Voluntariat de Catalunya, 
participant en les reunions preparatòries del Congrés, així com en la sessió final, 
que es va realitzar el 20 de maig al CCCB. 
 
_12 de març: Participació en la 51a Assemblea General Ordinària del Consell 
Joventut de Barcelona a l’Ateneu l’Harmonia. 

_20 d’abril: Participació al Fòrum Europa-Tribuna Catalunya, amb l’Oriol Illa, 
president de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya. 

_Els dies 12 i 13 de maig, l'equip de la FCV es va reunir a Vilanova i la Geltrú amb 
el propòsit de crear un pla estratègic a 3 anys vista, com a base i guia del treball i 

http://www.catalunyavoluntaria.cat/event/4ta-mostra-de-videos-curts/?event_date=2016-10-27
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnBiuZQv_CA8aT1dDOUQQmq8b8mOg3Kj9
http://joves.bcn.cat/bcnalmon/cat/activitats_detall.php?id=61
https://www.proactivaopenarms.org/
http://xarxanet.org/3ccav/lluc-marti-fundacio-catalunya-voluntaria/
http://www.cjb.cat/blog/2016/03/el-consell-de-la-joventut-de-barcelona-celebra-la-seva-51a-assemblea-general-ordinaria-a-lateneu-lharmonia/


 
13 

13 

les activitats de la Fundació. Una reunió prèvia de preparació es va realitzar el 31 
de març a la  Associació Cultural La BiblioMusiCineteca. 

_19 de maig: Esdeveniment “One Hour in Armenia” organitzat per la Rebecca, 
voluntària SVE d’Armènia, a la Casa Armènia de Barcelona. 

_1 de setembre: Acte de commemoració del Dia Internacional del Voluntariat i 

lliurament de la 23a edició dels Premis Voluntariat a Sant Cugat del Vallès. 

_Del 15 de setembre al 13 de novembre al centre d’exposicions la Capella a 
Barcelona, es va dur a terme l’exposició “Cartas desde el Bosque” projecte 
coordinat per Bárbara Sánchez i com a resultat del projecte SVE que va dur a 
terme a Regne Unit i pel qual la FCV va ser la seva entitat d’enviament. 

_27 de setembre: Participació a l'esdeveniment  “10 anys de treball en xarxa per 
una Barcelona Inclusiva”, al CCCB, organitzat per l'Ajuntament de Barcelona i la 
Xarxa per una Barcelona Inclusiva. 

_29 de setembre la FCV va participar a una trobada organitzada pel Centre Europa 
Jove,  d'entitats que gestionen projectes de Servei Voluntari Europeu a Catalunya,  
on van participar prop de 10 entitats amb la finalitat de crear un espai d'intercanvi 
d'experiències i bones pràctiques. 

_1 d’octubre: Participació a la conferencia “Els joves en la construcció de Pau” 
que es va dur a terme a la Casa América de Barcelona. 

  

http://lacapella.bcn.cat/es/exposicions/cartas-desde-el-bosque
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ORGANITZACIÓ DE L’ENTITAT 

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   Jaume Martí Gual 
Vicepresident  Michel André Sánchez 
Secretària  Lorena Gaona Llabaria (amb veu, sense vot) 
Vicesecretari  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              Lorena Gaona 
Coordinació “Clam per la Pau” i “Voluntaris Actius”        Lluc Martí 
 

ESTUDIANTS EN PRÀCTIQUES  
 
Universitat de Macedònia –Grècia                        George Melissourgos 
IES Joan d’Àustria –Barcelona              Gerson Sànchez 

VOLUNTARIES EUROPEES 
 
Voluntària de Servei Voluntari Europeu d’Armènia Rebecca Hovhannisyan 
Voluntària de Servei Voluntari Europeu d’Itàlia  Silvia Stocco        
Voluntària de Servei Voluntari Europeu de Sèrbia Aleksandra Stojanovic          
   

VOLUNTARIS/ES LOCALS 

Ana Blanco       Simón Cuartas 
Ivan Delamare       Mario Gomez 
Ana Maria Gongadze      Frederic Massana 
Ruben Montalvo      Marta Trabal 
Óscar Sorio 

L’ 

http://www.catalunyavoluntaria.cat/equip-huma/
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SUPORT, COL·LABORADORS I XARXES 

er desenvolupar les seves activitats la Fundació Catalunya Voluntària 
compta amb l’ajut, suport i col·laboració de diferents organismes, xarxes i 
entitats. 

 
AMB EL SUPORT DE: 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:     

      
 

 

P 
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MEMBRES DE:  

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    


