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PRESENTACIÓ DE L’ENTITAT 

La 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.  

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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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.  
La FCV opera, principalment, en el marc de 3 programes: 
 
_Catalans/es 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, formacions 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. 
 
_Voluntariat Actiu: 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 de la Coordinadora d’Entitats del Poble Sec, Consell de la 
Joventut de Barcelona –CJB, de la Xarxa BCN Antirumors, 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 UNITED for Intercultural Action i de la  International Association for 
Volunteer Effort –IAVE. 
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10 ANYS D’ACCIÓ 

El 25 d’octubre de 2017, la FCV complia 10 anys des de la seva creació. Amb 
aquest fet com a pretext s'han realitzat diverses accions. 
 
El 19 de novembre es va celebrar la Festa dels 10 anys al Molí de Mar a Vilanova i 
la Geltrú. Esdeveniment molt especial i plantejat per tot l’equip de la FCV i que va 
reunir a més de 40 persones. La trobada va servir per recordar les fites més 
importants, reconèixer i fer homenatge de la feina feta fins al moment, compartir 
experiències i anècdotes, i, gaudir d’un dia en companyia de velles i noves 
amistats. Fes clic aquí per veure el vídeo. 
 
Durant l’any 2017, s'han renovat i creat nous materials de comunicació i promoció 
de l'entitat. En concret, s'han dissenyat noves targetes de visita, nou logotip i 
logotip dels 10 anys, nou segell i nou díptic informatiu. També es va crear el 
hashtag #FCV10anys. 
 
A més, s'ha realitzat una petita recerca per tal de poder resumir la trajectòria de la 
FCV durant aquests 10 anys d’acció. Com a resultat, s’ha creat un document 
resum i s'han dissenyat uns panells hexagonals de cartó ploma que de manera 
visual mostren els fets més rellevants.   

LA FCV EN XIFRES 
 

Durant aquests 10 anys d’activitat, la FCV ha facilitat la participació 

d’aproximadament 2000 joves, en diversos projectes de voluntariat, formacions, 

seminaris, intercanvis juvenils, pràctiques i esdeveniments; principalment  

internacionals, però també a Barcelona i arreu de Catalunya.   

CAP A ON ANEM? 
 
La FCV vol fer de Catalunya i del món una societat de persones actives promovent 
el voluntariat, especialment entre els i les joves, dins de Catalunya i en l'àmbit 
internacional, com a experiència socialment transformadora i personalment 
formativa. 
 
Apostem per una ciutadania activa, responsable i que es converteix en agent de 
canvi social. Promovem l'educació no formal com a eina per desenvolupar 
competències clau, i volem que es reconegui socialment de forma real i 
necessària. 
 
Creiem en l'activisme, en el diàleg, en la cultura de Pau i l'aprenentatge 
intercultural, per una societat més inclusiva,  més justa i més solidària. Comencem 

http://www.catalunyavoluntaria.cat/celebrant-10-anys/
https://www.youtube.com/watch?v=ter-X5EKces
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amb ganes les aventures pels pròxims 10 anys, doncs mirant enrere veiem la feina 
aconseguida, però sabem que ens queda molt camí per recórrer.  

CATALANS/ES AL MÓN 

Programa que pretén ser una eina pel desenvolupament de competències, 
habilitats i aptituds, tant a escala personal com professional, de les persones 
joves, prioritzant aquelles que es troben en situació de menys oportunitats, i, 
facilitant la seva participació en programes de mobilitat internacional de 
voluntariat i formació, fent alhora possible la participació d’entitats catalanes en 
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.  
 
Es compta amb el suport de l’Obra Social “la Caixa”, per facilitar que persones 
joves derivades per entitats membres de la xarxa Incorpora, en risc d’exclusió 
social, en siguin les beneficiaries prioritaries.  
 
Des de l’any 2014, la FCV desenvolupa el projecte “Mou-te per Aprendre!” que 
també 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.  

MOU-TE PER APRENDRE: MOBILITAT INTERNACIONAL PER A JOVES 

 
"Mou-te per aprendre!" és un projecte de llarga durada que promou 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.  
 
Es prioritza la participació de joves en situació de menys oportunitats, realitzant 
una atenció i itineraris personalitzats. Per tal de fer-ho possible, la FCV treballa en 
xarxa i col·labora amb entitats membres de la Xarxa Incorpora i de la FEPA, amb 
entitats que donen suport a joves extutelats per la DGAIA, entre d’altres.  
 
Durant l’any 2017, la FCV ha estat entitat d’enviament de 45 persones joves en 
projectes de SVE, 38 de les quals han participat en projectes de llarga durada (2-
12 mesos) y 7 en projectes de curta durada (2 setmanes -2 mesos). A més, s’ha 
facilitat la participació de 18 persones joves en Intercanvis Juvenils i  25 joves en 
Formacions.  
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En concret, i com a joves residents a arreu de Catalunya, han participat 71 

persones, 29 nois i 42 noies; residents a: Badalona, Barcelona, Capellades, El Prat 
de Llobregat, Girona, Hospitalet de Llobregat, Igualada, la Garriga, Lleida, Lloret 
de Mar, Montcada i Reixac, Ripollet, Riudecanyes, Sabadell, Sant Andreu de la 
Barca, Santa Coloma de Gramanet, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Cugat del Vallès, 
Sant Just Desvern, Sitges, Tarragona, Terrassa, Tona, Vallgorguina, Viladecans, 
Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès i Vilassar de Mar. 
També, han participat joves residents a: Andalusia, Astúries, Castella la Manxa, 
Comunitat Valenciana, Galícia, Illes Canàries i Múrcia. 
 
Els projectes han tingut lloc a països tan diversos com: Armènia, França, Finlàndia, 
Geòrgia, Grècia, Itàlia, Irlanda, Letònia, Lituània, Països Baixos, Polònia, Portugal, 
Regne Unit, Romania, Suècia i Turquia; i les temàtiques també han estat molt 
diverses: protecció i conservació del medi ambient, promoció cultural, activitats 
d’oci amb infants i gent gran, dinamització d’espais joves, integració de persones 
refugiades, teatre, emprenedoria, sensibilització del col·lectiu LGTBI, gestió de 
projectes, entre moltes altres.  
 
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.  

 
S’han realitzat formacions prèvies a la sortida amb les persones voluntàries SVE, 
sessions de preparació, seguiment i avaluació amb tots i totes les participants. 
 
S’han creat nous tríptics informatius sobre el Servei VoluntariEuropeu, Intercanvis 
Juvenils i Formacions, un calendari 2018 i una campanya en línia #volstories per 
promoure i compartir experiències de voluntariat. A més, s’han dissenyat unes 
postals que durant l’any 2018, les persones participants en projectes de mobilitat 
diversos enviaran a la FCV responent a una pregunta concreta. 
 
Al llarg de l’any 2017, la FCV ha acollit a 6 joves de Sèrbia, Romania, Turquia (2), 
Polònia i França, que han realitzat el seu voluntariat a Barcelona en períodes 
d’entre 6 i 9 mesos, i que han estat donant suport i contribuint al 
desenvolupament de l’activitat diària de la FCV. Fes clic aquí per veure el vídeo 
“Don’t think twice, be a volunteer” 

ESDEVENIMENTS  

 
European Solidarity Corps Stakeholder Forum 

http://www.catalunyavoluntaria.cat/recursos/
https://www.youtube.com/watch?v=UnN2OXmDqfw&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=UnN2OXmDqfw&t=3s
http://www.catalunyavoluntaria.cat/european-solidarity-corps-stakeholder-forum/
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Dimecres 12 d’abril, la FCV va participar al “European Solidarity Corps Stakeholder 
Forum” que es va dur a terme a la representació de Comissió Europea, a 
Brussel·les, Bèlgica.  
 
L’esdeveniment va ser la primera presentació oficial del nou programa Cos 
Europeu de Solidaritat -CES i va reunir a diferents representants d’entitats sense 
ànim de lucre i treballadors juvenils de sectors molt diferents d’arreu d’Europa. 
 
La FCV va participar en el grup de treball que va debatre sobre com fer que el 
European Solidarity Corps sigui una iniciativa atractiva per als joves i les 
organitzacions. Els discursos de cloenda van ser donats per Jean-Claude Juncker, 
president de la Comissió Europea, Antonio Tajani, president del Parlament 
Europeu, i Georges Dassis, president del Comitè Europeu Econòmic i Social. 
 
Trobada d’entitats amb experiència SVE 
La FCV va participar del 20 al 22 d’octubre a la 1a trobada d’organitzacions amb 
experiència en el marc del Servei Voluntari Europeu -SVE, que va tenir lloc a 
Alacant, i, que va ser organitzada per l’Agència Nacional Espanyola en 
col·laboració amb l’Associació Àgora Cultural. La trobada va reunir a 48 
participants representants de diferents organitzacions del territori espanyol, que 
treballen des de fa anys amb el programa. 
 
L’objectiu de la trobada era crear un document amb propostes de millora en 
relació al SVE, per a posteriori, poder transmetre-ho a l’Agència Nacional 
Espanyola.  
 
Erasmus+ Cambiando vidas desde 1987 
Del 27 al 30 de setembre la FCV va participar a l’esdeveniment de celebració del 
30 aniversari del programa Erasmus, ara Erasmus+, que va tenir lloc a Múrcia i que 
va ser organitzat per l’Agència Nacional Espanyola -ANE, en col·laboració amb la 
delegació de la ANE a Múrcia. 
 
L’esdeveniment va reunir a gairebé 100 representants d’organitzacions sense 
ànim de lucre, voluntaris, tècnics de l’Agència Nacional Espanyola i directors de 
Joventut de tot el territori espanyol, i va servir per reconèixer la feina feta fins 
al moment i donar un repàs als èxits del programa, en concret, als èxits a escala 
personal i professional relacionats amb les accions de Joventut. Com a delegació 
de Catalunya vam ser 5 participants, 2 tècnics de l’ANE de Catalunya i 3 
representants d’entitats, entre elles la FCV. 
 
Closing Event From Erasmus to Erasmus+ 
El 30 de novembre, la FCV va participar en la jornada de cloenda en motiu de la 
celebració dels 30 anys d'Erasmus, que va tenir lloc al centre de Belles Arts BOZAR 
a Brusel·les, Bèlgica. Durant l’esdeveniment, es van presentar diverses 

http://www.catalunyavoluntaria.cat/trobada-entitats-amb-experiencia-sve/
http://www.catalunyavoluntaria.cat/30-aniversari-erasmus/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/erasmus-erasmus-wrapping-30th-anniversary-celebrations-style_en
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experiències d’èxit  amb un impacte positiu rellevant, en el marc del programa i al 
llarg d’aquests 30 anys.  
 
Alhora, es va fer una breu presentació sobre el futur del programa, mencionant la 
voluntat d’incrementar el pressupost i de que sigui “un programa més durador, 
més ambiciós i més inclusiu” per tal de que encara més persones puguin 
participar-hi. 
 

 

 

CLAM PER LA PAU 

Programa 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 i de 
la Fundació Anna Lindh pel Diàleg Intercultural.  

-6a Edició- UNDERSTANDING AND WORKING WITH CONFLICT  
 
De l’11 al 18 de març la FCV va acollir la formació per a formadors “Understanding 
and Working with Conflict”, a Vilanova i la Geltrú. La formació va reunir a un grup 
de 25 persones (seleccionades d’entre més de 350 candidatures) amb un objectiu 
principal: esdevenir formadors i ajudar les seves comunitats a gestionar els 
conflictes de forma no violenta. 
 
En aquesta ocasió, els i les joves representants d’entitats no lucratives i  centres 
educatius provenien d’Albània, Alemanya, Armènia, Bòsnia i Hercegovina, 
Catalunya, Croàcia, Finlàndia, Geòrgia, Moldàvia, Polònia, Regne Unit, Rússia, 
Sèrbia, Turquia i Ucraïna.  
 
Un dels resultats concrets de la formació va ser la creació d’una llista de 
comprovació pel que fa a les consideracions prèvies per realitzar formació sobre 
gestió de conflictes. A més de per aprendre noves eines teòriques i pràctiques 
sobre els temes de conflicte, no-violència i sobre com realitzar formacions, la 
formació va servir per crear una xarxa de relacions interpersonals entre els 
participants. 

http://www.catalunyavoluntaria.cat/resultats-de-la-sisena-formacio-internacional-per-formadors-vilanova-la-geltru/
http://www.catalunyavoluntaria.cat/resultats-de-la-sisena-formacio-internacional-per-formadors-vilanova-la-geltru/
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La formació ha comptat amb el suport de la Fundació Europea de la Joventut del 
Consell d’Europa i s’ha realitzat en col·laboració de Gyumri Youth Initiative 
Center, d’Armènia, European Intercultural Forum e.V, d’Alemanya i Academy for 
Peace and Development de Geòrgia. 
 
 
 
 
 

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.  
 
Durant l’any 2017, s’ha posat de relleu i en debat la importància de prendre 
decisions amb aquelles entitats no actives, per donar pas a altres i noves entitats 
de la regió, amb iniciatives i amb ganes de fer que la xarxa funcioni. 

ESDEVENIMENTS  
 
Trobada de la xarxa espanyola de la Fundació Anna Lindh 
Els dies 13 i 14 de setembre la FCV va participar en la reunió de la xarxa espanyola 
de la Fundació Anna Lindh pel Diàleg Intercultural-REFAL, a la Casa Àrab, a 
Madrid. A més de fer un balanç de les activitats de la xarxa, tant a escala nacional 
com internacional, a la reunió és va nomenar un nou comitè directiu per un 
període de 3 anys, i es va fer una presentació d’idees i propostes.  
 
De les 9 propostes, dues van ser presentades per la FCV, on es va informar sobre 
la resolució 2250/2015 del Consell de Seguretat de Nacions Unides, dedicada a 
Joves, Pau i Seguretat, encoratjant als participants i a la mateixa xarxa a realitzar 
accions d’incidència publica, donada la seva naturalesa.  
 
 
 
 

http://yic.am/?lang=en
http://yic.am/?lang=en
http://european-intercultural-forum.org/
https://www.facebook.com/apd.youth/
https://www.facebook.com/apd.youth/
http://www.catalunyavoluntaria.cat/project/peacebag/
http://www.catalunyavoluntaria.cat/reunio-la-casa-arab-madrid/
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VOLUNTARIAT ACTIU 

Programa 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, principalment al seu 
lloc de residència, a Catalunya. 
 
Facilita la participació dels treballadors d’entitats no lucratives en accions de 
formació (tallers, jornades formatives i sessions informatives) en l'àmbit local i 
regional. 
 
Promou la creació de nous recursos i productes d'informació i formació per a la 
incorporació de la metodologia de la formació no reglada en la gestió del 
voluntariat, i, difon els objectius i prioritats de l’Horitzó 2020 pel que fa a la 
formació no reglada i el voluntariat realitat per persones joves. 

GENCHA FOR VOLUNTEERING 

Del 3 al 10 de novembre la FCV va acollir a Vilanova i la Geltrú, el seminari 
internacional “Volunteering for Change”, que va comptar amb la participació de 
22 treballadors/es juvenils i voluntaris/es, representants d’un total de 13 entitats 
no lucratives i de voluntariat d’Hongria, Romania, Grècia, Letònia, Bulgària, ex 
república Iugoslava de Macedònia, Polònia, Turquia, Itàlia, Portugal, Estònia i 
Catalunya. 
 
Al seminari van tenir lloc activitats en plenària i en grups reduïts, presentacions, jocs, 
tallers, exercicis, simulacions i reptes de diversa mena. Els mateixos participants van 
realitzar una conferència, tallers i una presentació d’eines, i, en menys de 3 hores, van 
crear tres vídeos per a la promoció del voluntariat pel canvi, un joc dedicat al 
voluntariat i una campanya en línia, amb el hashtag #volunteeringchangedmylife. 
 
El seminari ha comptat amb el suport del programa Erasmus+ de la Comissió 
Europea. 

http://www.catalunyavoluntaria.cat/el-voluntariat-motor-de-canvi/
https://www.youtube.com/channel/UCCy3_1KLswZL-lO3OZhIZwQ/videos?view_as=subscriber
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VOLUNTARIAT ACTIU A LA FCV 

Durant l’any 2017, “Voluntariat Actiu a la FCV” ha permès la participació activa de 
16 persones, les quals han pogut  participar en la definició, realització i avaluació 
de les diferents accions i projectes que la FCV ha dut a terme. També, han escollit 
les tasques i responsabilitats que han format part del seu compromís voluntari. 

 A més, han pogut posar en pràctica la seva solidaritat i participar en la vida de 
l’entitat, realitzant accions amb un rellevant contingut formatiu i assumint 
responsabilitat en funció de les seves necessitats socials i formatives. La mitjana 
de dedicació de cadascuna de les persones voluntàries ha estat superior als 6 
mesos. 

El projecte facilita la participació i l’intercanvi entre joves en situacions personals i 
educatives diferents i la comprensió del valor de la participació activa, la formació 
no reglada i l’aprenentatge intercultural, alhora que millora de les capacitats de la 
FCV per facilitar la realització de noves activitats. 

ESDEVENIMENTS 

XIX Congrés estatal del Voluntariat 
El 22 i 23 de novembre va tenir lloc el congrés anual i a nivell estatal dedicat al 
voluntariat, al Palau de Congressos de Sevilla, sota el títol “Sumant Voluntats”. 
 
Amb  més de 1400 participants, més de 150 entitats de voluntariat d’arreu 
d’Espanya,  majoritàriament de caire social, i amb 70 expositors, el congrés va 
permetre conèixer bones pràctiques i intercanviar impressions i informació 
d’interès amb experts del sector del voluntariat i de l’associacionisme, així com 
amb representants de governs regionals, empreses i universitats que gestionen 
programes de voluntariat. 

 
Conferència Nacional de Voluntariat a Perú 
La FCV va ser l’única entitat europea convidada a la V Conferència Nacional de 
Voluntariat a Perú, que va tenir lloc del 20 al 22 de setembre a la ciutat de Lima, 
on també es va fer el primer Curs Internacional de Voluntariat Intergeneracional 
“persones de totes les edats aportant al desenvolupament”.  
 
A la trobada van participar més de 150 persones, representants d’organitzacions i 
programes de voluntariat de tot el país, persones la majoria d’elles voluntàries en 
entitats del sector social i de la salut, de l’àmbit de l’educació, apoderament 
juvenil i de col·lectius vulnerables, i, de protecció civil, juntament amb 
representants d’universitats, empreses i experts del sector del voluntariat.  
 
La FCV va realitzar dues presentacions i va participar en dos diàlegs de l’acte, 
compartint la seva visió sobre el voluntariat. A més, va animar als assistents a 
afavorir el relleu generacional dins de les pròpies entitats. 

http://www.catalunyavoluntaria.cat/la-fcv-participa-al-xix-congres-estatal-del-voluntariat-sevilla/
http://www.catalunyavoluntaria.cat/conferencia-nacional-de-voluntariat-peru/
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Volunteering in Europe: More than a challenge 
Del 4 al 6 d’octubre va tenir lloc a Viena, Àustria, la Conferència del Centre 
Europeu del Voluntariat -CEV, dedicada al desenvolupament de polítiques 
públiques “Volunteering in Europe: More than a challenge”, reunint a  
representants d’entitats i xarxes de voluntariat, centres nacionals de voluntariat 
membres del CEV, juntament amb responsables de polítiques de voluntariat de 
diverses ciutats, països i institucions de la Unió Europea.  
 
La conferència va celebrar el 25 aniversari del CEV i va permetre compartir 
informació sobre el desenvolupament de polítiques públiques per a la promoció 
del voluntariat a Europa. 

MINORITIES AS OPPORTUNITY AND OCCASION FOR CHRYSALIS -MOOC 

El 2017, la FCV ha establert una nova cooperació en el marc del projecte 
Minorities as Opportunity and Occasion for Chrysalis -MOOC. El projecte KA2 de 
cooperació i d’intercanvi de bones pràctiques europeu i de dos anys de durada, té 
l’objectiu de crear un curs obert i en línia dedicat a professionals que treballen 
amb joves (educadors, professors, formadors, entre d’altres), que els sigui útil  per 
millorar les seves competències interculturals i que els hi ofereixi noves eines, 
teòriques i pràctiques, per gestionar i donar valor a la diversitat cultural, com a 
font d’aprenentatge i de millora continuada de les seves competències 
professionals.  
 
Liderat per l’entitat italiana Informa Giovanni, el projecte està promogut per 15 
organitzacions de 7 països de la Unió Europea (Itàlia, Finlàndia, Portugal, Holanda, 
Bèlgica, Espanya i Àustria), incloent a 2 universitats, 3 ajuntaments, 1 un col·legi 
professional i 8 entitats no lucratives i no governamentals dels països esmentats, 
3 de les quals són catalanes: el Col·legi d’Educadors i Educadores Socials de 
Catalunya -CEESC, FICAT i la FCV. 
 
Es va realitzar una primera trobada al gener a Palermo, Itàlia, per acordar els 
elements bàsics dels projecte entre totes les entitats, així com terminis, tasques i 
responsabilitats. El projecte ha inclòs 7 visites a 7 indrets d’Europa, durant una 
setmana, per conèixer sobre el terreny bones pràctiques de gestió de la 
multiculturalitat realitzades per part d’entitats de la societat civil, així com de 
l’Administració Pública i dels diversos agents educatius.  
 
En concret, la FCV va acollir del 16 al 24 de juny a Barcelona la segona de les 
visites. Al llarg del a setmana, el grup va visitar 13 organitzacions catalanes que 
treballen amb adolescents i joves adults que s’enfronten amb situacions 
d’exclusió social, visitant refugis i centres d’assistència per a menors migrats i 
joves migrats no acompanyats (Fundació Putxet i Fundació Mercè Fontanillas); 
centres d’educació intercultural no formal per a treballadors socials i joves que 

http://www.catalunyavoluntaria.cat/conferencia-del-cev-viena/
http://www.informa-giovani.net/
http://www.ceesc.cat/
http://www.ceesc.cat/
http://www.ficat.org/ca/
http://www.catalunyavoluntaria.cat/mooc/
http://www.fundacionputxet.org/
http://mercefontanilles.org/
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treballen amb grups marginats (Centre Cruïlla i Ateneu Popular 9 Barris); així com 
projectes de voluntariat local i internacional amb la participació de  joves amb 
menys oportunitats (FCV) i diferents serveis i recursos públics (CIAJ i Casa del 
Mar). El grup també es va reunir amb les tres entitats catalans promotores del 
projecte amb seu a Barcelona (FICAT, CEESC i FCV). 
 
A més, la FCV ha participat en tres de les altres visites que s’han organitzat en el 
marc del projecte i que han tingut lloc a: Brussel·les del 7 al 14 de juny, a Viena del 
2 al 7 de juliol i a La Haia del 3 al 8 de juliol.  
 
El projecte compta amb el suport del programa Erasmus+ de la Comissió Europea i 
de l’Agència Nacional Italiana.  

http://www.centrecruilla.com/index.php?lang=es-es
https://www.ateneu9b.net/
http://ciajbcn.cat/main.asp?opc=0&idi=eng
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COOPERACIÓ INTERNACIONAL EN L’ÀMBIT UNIVERSITARI 

urant l’any 2017, la FCV ha continuat amb la Cooperació Internacional en 
l’Àmbit Universitari principalment amb la Universitat de Sant Petersburg. 

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 2017, han participat 10 alumnes pel curs d’estiu i 4 pel curs de tot 
l’any. 
 
Aquesta activitat s’organitza en el marc del Campus Universitari de la 
Mediterrània, participat per la Universitat Politècnica de Catalunya, l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú i el Institut Europeu de la Mediterrània.   
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           MÉS ACTIVITATS I TALLERS 
SESSIONS INFORMATIVES   

Durant l’any 2017, 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 120 joves, 
proporcionant-los informació sobre el Servei Voluntari Europeu, Intercanvis 
Juvenils i Formacions, entre d’altres.  

DESIGN YOUR CV! 

Durant l’any 2017, la FCV ha ofert diverses sessions personalitzades per donar 
suport en la redacció i disseny del currículum i carta de motivació en anglès, a les 
persones joves que així ho han necessitat.  
 
A més, el 21 de juny es va organitzar el taller “Design your CV” on l’Izabela 
Romanska, voluntària SVE de Polònia, va donar idees i suggerències innovadores 
de disseny, estructura i contingut en la redacció d’un currículum en anglès, a les 
persones participants i interessades en fer recerca de projectes de Servei 
Voluntari Europeu –SVE. 

DANCING THROUGH OUR EMOTIONS 

Del 6 d’abril al 25 de maig, l’Aleksandra Stojanovic, voluntària SVE de Sèrbia, va 
organitzar els tallers “Dancing Through our Emotions”, 8 sessions d’expressió 
corporal i de ball, dirigits a persones joves, que van servir perquè les persones 
participants poguessin conèixer-se millor a si mateixos/es, als seus cossos, com 
expressen el que senten i com les emocions els guien i connecten amb els altres. 

TARDES DE CINE 

De l’11 de maig al 27 de juliol, es van programar les “Tardes de Cine” amb 
l’objectiu de projectar una pel·lícula setmanalment, relacionada amb la Cultura de 
Pau i Construcció de Pau, amb posterior reflexió i debat. Les sessions van estar 
dirigides per l’Andrei Trubceac, voluntari SVE de Romania. Malauradament, per no 
arribar al número mínim de persones assistents, les darreres sessions es van haver 
de cancel·lar. 

COUNTER AND ALTERNATIVE NARRATIES TO VIOLENCE 

El 7 de maig, a Can Masdeu, es va dur a terme el taller “Counter and Alternative 
Narratives to Violence” activitat organitzada com a part de la formació 
“#youth4peace Training Euro-Med Peace Trainers” que es va dur a terme a 

http://www.catalunyavoluntaria.cat/event/disseny-de-cv/?event_date=2017-06-21
http://www.catalunyavoluntaria.cat/event/dancing-through-our-emotions/?event_date=2017-04-06
http://www.catalunyavoluntaria.cat/event/tardes-de-cine/?event_date=2017-05-04
http://www.catalunyavoluntaria.cat/event/taller-counter-alternative-narratives-violence/
http://www.catalunyavoluntaria.cat/event/taller-counter-alternative-narratives-violence/
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l’Haia, Països Baixos, al mes de febrer 2017. Formació organitzada per United 
Network of Young Peacebuilders -UNOY, amb el suport de la Fundació Anna 
Lindh, i on van participar  les voluntàries i el voluntari, Aleksandra Stojanovic, 
Daniela Eletti i Andrei Trubceac. 
 
Les persones participants van tenir l’oportunitat de millorar i ampliar les accions 
contra el discurs d’odi utilitzant narratives alternatives com a eina. A més, van 
aprendre a analitzar millor el paper de les narratives tant en la contribució a la 
difusió del discurs d’odi, com en l’enfortiment de les iniciatives de Drets Humans. 
Finalment, es van introduir diversos exemples de bones pràctiques sobre l’ús de 
narratives en el context europeu.  

ESCAPE ROOM: LET’S CELEBRATE THE EUROPEAN DAY OF LANGUAGES 

El dia 26 de setembre, en motiu del dia Europeu de les Llengües, l’Izabela 
Romsanka i l’Angèle Marchand, voluntàries SVE de Polònia i França, van 
organitzar l’Escape Room “Let’s celebrate the European Day of Languages!” 
 
L’activitat va consistir en un joc on les persones participants havien de superar 
diverses proves per “escapar de l’habitació”. Durant el procés, van poder conèixer 
curiositats i aprendre frases útils de diferents llengües tals com: l’anglès, francès, 
alemany, polonès, català i castellà. 
 
L’Escape Room va rebre el premi, per part del Centre Europeu de Llengües 
Modernes del Consell d’Europa, al taller més innovador organitzat en el marc del 
dia Europeu de les Llengües. 

YOGA I MINDFULNESS 

Del 26 de setembre al 5 d’octubre, l’Asmin Aktas, voluntària SVE de Turquia, va 
organitzar els tallers “Yoga i Mindfulness” amb l’objectiu de mostrar diferents 
eines i metodologies per posar en pràctica la consciència plena. Durant les 4 
sessions es va fer una introducció al “mindfulness”, es va parlar de com 
connectar-se amb un mateix/a, de la consciència plena i dels estils de vida, i 
finalment, de com contribuir a la societat “mindful”. 
 
La proposta va cridar l’atenció del Col·legi Santíssima Trinitat de Badalona, donant 
així l’oportunitat de facilitar una sessió de Yoga i Mindfulness amb el professorat 
del centre. 

ASSOCIA’T A LA FESTA!  

La FCV va participar un any més a l’Associa’t a la Festa en el marc de les Festes de 
la Mercè de Barcelona. En concret, el 25 de setembre, vam dur a terme l’activitat 

http://unoy.org/en/
http://www.catalunyavoluntaria.cat/event/escape-room/?event_date=2017-09-26
http://www.catalunyavoluntaria.cat/event/yoga-i-mindfulness-2/?event_date=2017-09-28
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“Mur Interactiu per la Pau” a Plaça Catalunya, on les persones participants havien 
de respondre la següent pregunta: “Amb qui faries les paus avui?”. 
 
La FCV ha estat  una de les 165 entitats i col·lectius que han format part de 
 l’Associa’t a la Festa del 2017.  Fes clic aquí per veure el vídeo de l’activitat. 

DE BCN AL MÓN I DEL MÓN A BCN  

El 23 de novembre, al Casal de Joves de les Corts, la FCV va participar a la jornada 
de la campanya De BCN al Món i del Món a BCN: Voluntariat al Món, on es va 
presentar una taula d’experiències, amb posterior fira d’entitats, sobre les 
principals oportunitats de voluntariat de llarga i curta durada a l'estranger.  
 
La FCV va comptar amb la participació de Juan Pablo Villaroel, participant en 
diversos projectes de mobilitat internacional, i qui va compartir amb els i les 
assistents la seva experiència personal. L’acte va permetre fer difusió de les 
activitats realitzades i de les oportunitats de mobilitat internacional que es poden 
oferir als i les joves.  

5a MOSTRA DE VÍDEOS CURTS  

El 14 de desembre va tenir la V Mostra de Vídeos Curts. 
La jornada es va dividir en tres parts. Primer es van projectar els millors vídeos de 
les mostres anteriors (experiències de diferents persones participants i 
voluntàries en projectes de Servei Voluntari Europeu -SVE, Formacions i 
Intercanvis Juvenils); posteriorment els vídeos realitzats per l'Alican Abaci 
(voluntari de Turquia, que va realitzar el seu projecte de SVE a la FCV); i per últim, 
es va projectar el curtmetratge "At the Syrian Border" (2017) presentat per Zuhair 
Altayeb, protagonista al curt i voluntari a la FCV.   
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.catalunyavoluntaria.cat/event/mur-interactiu-per-la-pau/?event_date=2017-09-25
https://www.youtube.com/watch?v=G_8l1HEMiK8
http://www.catalunyavoluntaria.cat/event/5na-mostra-de-videos-curts/
https://vimeo.com/219221960
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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 
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 
Suport en la gestió de projectes  Ana Maria Gongadze  
 

ESTUDIANTS EN PRÀCTIQUES I VOLUNTARIS/ES EUROPEUS 
 
IES Joan d’Àustria –Barcelona              Xiomara Paz 
Voluntària de Servei Voluntari Europeu de Sèrbia Aleksandra Stojanovic  
Voluntari de Servei Voluntari Europeu de Romania Andrei Trubceac  
Voluntària de Servei Voluntari Europeu de Turquia Asmin Aktas 
Voluntària de Servei Voluntari Europeu de Polònia Izabela Romanska  
Voluntari de Servei Voluntari Europeu de Turquia Alican Abaci  
Voluntària de Servei Voluntari Europeu de França Angèle Marchand 

L’ 
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VOLUNTARIS/ES LOCALS 

Zuhair Altayeb 
David Collado  
Camila Cuervo 
Iván Delamare  
Ruth de Peroy  
Óscar Sorio
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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: 
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COL·LABORACIÓ DE:     

      
 

 
MEMBRES DE:  

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

    


