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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 i educació 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 posa el focus en els i les joves que es troben en situació de vulnerabilitat o tenen 
menys oportunitats.  

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=PC18389nCEY
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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 entitat coordinadora i 
promotora de projectes de Voluntariat 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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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, en el marc dels 
programes Cos Europeu de Solidaritat i Erasmus+ de la Comissió Europea, com el 
Voluntariat Europeu, Formacions i Intercanvis Juvenils, en estreta col·laboració amb 
altres entitats no lucratives i no governamentals d'arreu d'Europa i del món.  
 
Durant l’any 2018, la FCV ha estat entitat d’enviament de 46 persones joves en projectes 
de voluntariat europeu. A més, s’ha facilitat la participació de 29 persones joves en 
Intercanvis Juvenils i 23 joves en Formacions.  
 
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. Es compta també 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.  

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.  
 
En el marc del projecte, s'ha facilitat la participació de joves d'entre 18 i 30 anys en 
projectes de Voluntariat Europeu, Intercanvis Juvenils i Formacions. En la totalitat del 
projecte han participat 78 joves resident a Catalunya. En concret, han participat 33 nois i 
45 noies.  
 
D'aquestes 78 persones, 32 han 
participat en projectes de voluntariat 
d'entre 2 i 12 mesos de duració 
(alguns finalitzaran durant l'any 
2019) a: Finlàndia, Holanda, 
República Txeca, Portugal, Lituània, 
Regne Unit, Itàlia, Turquia, França, 
Hongria, Polònia, Àustria i Alemanya. 
27 persones han participat en 
intercanvis juvenils d'uns 10 dies de 
duració, a: Polònia, Noruega, Grècia i 
Holanda; 19 persones han participant 
en formacions, seminaris o visites d'estudi d'uns 7 dies de duració a: Portugal, Letònia, 
Geòrgia, Polònia, Grècia, Xipre, Armènia i Croàcia.  



 
6 

6 

Les temàtiques dels diferents projectes  han estat molt diverses: protecció i conservació 
del medi ambient, promoció cultural, minories, teatre, mentoria social, sensibilització del 
col·lectiu LGTBI, gestió de projectes, entre moltes altres. La metodologia utilitzada en la 
major part del projecte ha estat en base a l'acció-reflexió, aprenent a través de 
l'experiència i de la pràctica. S’han realitat les reunions de preparació i avaluació 
pertinents amb totes les persones participants.  
 
Les persones participants són residents a Barcelona, Sabadell, Vilassar de Mar, Badalona, 
Sant Cugat del Vallès, Sant Just Desvern, La Garriga, Terrassa, Ametlla del Vallès, 
Igualada, Hospitalet de Llobregat, Gavà, Esplugues de Llobregat, Sant Carles de la Ràpita, 
Palamós, La Llagosta, El Prat de Llobregat, Sant Adrià del Besos, Torredembarra, 
Granollers, Mataró, Sant Sadurní d’Anoia, Sant Pere de Ribes, Òrrius, Piera, Sant Andreu 
de la Barca, Cerdanyola del Vallès, Folgueroles i la Palma de Cervelló. 
 
Durant l'any 2018, la FCV ha atès a prop de 120 persones joves interessades en aquest 
tipus d’oportunitats a través de sessions informatives realitzades a la FCV. Es prioritza la 
participació de joves en situació de menys oportunitats, realitzant una atenció i itineraris 
personalitzats.  
 
La FCV ha estat en contacte amb diferents entitats membres de la xarxa Incorpora, CIAJ, 
Punts d'Informació Juvenil de Barcelona i altres entitats, xarxes i institucions del territori. 
Gràcies a aquestes col·laboracions, la FCV ha pogut facilitar la participació de les 78 
persones joves esmentades en diferents projectes de mobilitat internacional i voluntariat. 
Algunes de les persones han estat vinculades o derivades per part de: Fundació de 
l'Esperança -Casa Recés, Pisos Assistits Fundació Mercè Fontanilles, FEPA, Punts InfoJove, 
CIAJ, entre d'altres.  
 
El perfil de les persones participants també ha estat molt divers, joves en situació de risc 
d'exclusió social, joves que no treballen ni estudien, joves amb problemes de salut 
(síndrome de asperger, problemes d’esquena, entre d'altres),  joves migrants i de 
diferents cultures (El Marroc, Itàlia, Andorra, Perú, Brasil, República Dominicana), joves 
que col·laboren amb altres entitats: Associació Sin Verguenza, Creu Roja Barcelona, 
Agrupament escolta, centres residencials de menors tutelats per la DGAIA, entre d'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 creat bosses de tela amb el hashtag #volunteeringchangedmylife, un calendari 
2018, s’ha seguit amb la campanya de postals #SenditBack i s’han realitzat tríptics 
informatius sobre el voluntariat europeu, intercanvis juvenils i formacions. 
A més, s’han creat 3 vídeos informatius sobre el voluntariat europeu, intercanvis juvenils i 
formacions que es poden trobar al canal de Youtube de la FCV.  
 
Al llarg de l’any 2018, la FCV ha acollit a 4 joves de Polònia (2), França i Itàlia, que han 
realitzat el seu voluntariat a Barcelona en períodes d’entre 10 i 12 mesos, i que han estat 
donant suport i contribuint al desenvolupament de l’activitat diària de la FCV.  

http://www.catalunyavoluntaria.cat/recursos/
http://www.catalunyavoluntaria.cat/recursos/
https://www.youtube.com/channel/UCCy3_1KLswZL-lO3OZhIZwQ/videos?view_as=subscriber
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ACOLLIM L’INTERCANVI JUVENIL: START THE CHA(I)NGE 
 

La FCV va acollir del 19 al 27 de maig, a Vilanova i la Geltrú, l’intercanvi juvenil ‘Start the 
Cha(i)nge’. El projecte va reunir a 20 joves de Lituània, Romania, Turquia i Catalunya amb 
la intenció de formentar la seva iniciativa per ser part activa del canvi a nivell personal, 
local i social. Els i les participants van fer diverses activitats, tallers, jocs, debats i 
dinàmiques, amb l’objectiu de mostrar el seu potencial creatiu, d’expressió, comunicació i 
aprenentatge. 
 
Es va realitzar una primera part on es van desenvolupar activitats més introspectives, de 
meditació i autoreflexió i una segona part, on les participants van sortir a parlar amb la 
població local, preguntar sobre les seves problemàtiques locals i proposar solucions tenint 
en compte el temps de preparació, els recursos i el poder d’incidència.  

 
L’objectiu era demostrar que amb 
molt poc, i fent petites accions, es pot 
començar a crear un gran canvi. 
D’aquesta iniciativa van sortir quatre 
petits propostes: es van fer pòsters per 
difondre vocabulari bàsic d’anglès, 
català i castellà; pòsters per disminuir 
el soroll a les nits, un vídeo que recull 
peticions de les i els ciutadans, i post-
its per promoure l’ús de la bicicleta. 
 
L’intercanvi va ser coordinat i 

organitzat per la FCV en col·laboració amb les entitats Minte Forte Association 
(Romania), System&Generation (Turquia) i RJOS ‘Apvalus Stalas’ (Lituània), gràcies al 
suport del programa Erasmus+ de la Comissió Europea.  

ACOLLIM L’INTERCANVI JUVENIL: ADARRÓ FA MÉS DE 2500 ANYS 
 

La FCV va acollir del 7 al 15 agost, a Vilanova i la Geltrú, l’intercanvi juvenil ‘Adarró, fa 
més de 2500 anys’, a on van reunir-se 25 joves de Sicília, Grècia i Catalunya amb l’objectiu 
d’aprendre a viure de manera més respectuosa i amable amb la natura. 
 
La trobada va dedicar-se a explorar 
dos temes: què cal aprendre de la 
natura i què cal  aprendre de la 
història, per viure millor, de forma 
més sostenible i responsable amb 
l’entorn natural i el medi ambient, 
així com de manera més saludable. 
 
Es van realitzar activitats dedicades 
a temes tan diversos com el 
veganisme, la transformació d’oli 
residual en sabó o l’Hort de l’avi, 
iniciativa d’agricultura ecològica urbana presentada per un dels participants, on el grup  
també va conèixer les tècniques i els beneficis de la bioconstrucció.  

https://www.catalunyavoluntaria.cat/intercanvi-quan-canvi-ha-comencat/
https://www.catalunyavoluntaria.cat/intercanvi-quan-canvi-ha-comencat/
https://www.catalunyavoluntaria.cat/intercanvi-juvenil-adarro/
https://www.catalunyavoluntaria.cat/intercanvi-juvenil-adarro/
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El grup també va conèixer la feina de la Plataforma Salvem l’Ortoll, que va organitzar un 
petit camp de treball on el grup va ajudar a netejar els camins per on passen els cavalls en 
la seva ruta des dels Pirineus fins al mar. 
 
L’intercanvi va ser coordinat i organitzat per la FCV en col·laboració amb l’Associazione 
Culturale Arci Strauss (Itàlia) i United Societies of Balkans (Grècia) i gràcies al suport del 
programa Erasmus+ de la Comissió Europea, en el marc de l’Any Europeu pel Patrimoni 
Cultural. 

AMPLIANT HORITZONS: PRÀCTIQUES PROFESSIONALS A EUROPA 
 
La FCV és una de les 9 entitats catalanes participants en el programa TLN Mobilicat, 
programa impulsat i cofinançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya -SOC i pel Fons Social 
Europeu, amb l’objectiu d’oferir pràctiques professionals a persones joves inscrites a 
Garantia Juvenil. En concret, la FCV amb el projecte ‘Ampliant Horitzons: Pràctiques 
Professionals a Europa’, oferirà durant l’any 2019 pràctiques professionals a Regne Unit, 
Portugal i Itàlia a 25 persones joves durant períodes de 3 mesos de durada.  
 
Els i les participants dissenyaran i planificaran un itinerari professional personalitzat i 
podran desenvolupar tot un seguit de competències i habilitats personals i professionals 
que milloraran les seves opcions d’accés al mercat laboral. Aquest programa de mobilitat 
internacional inclou un curs lingüístic intensiu de 120 hores abans de l’inici de les 
pràctiques i de 40 hores durant l’estada. 

THROUGH THE LENS OF THE OTHER  
 
La FCV és entitat sòcia i promotora del projecte de 2 anys de durada (2018-2020) Through 
the Lens of the Other, projecte liderat per l’entitat Inter Alia de Grècia, i amb el suport del 
programa Erasmus+ de Comissió Europea, compta amb la participació de 12 entitats i 
institucions més de Grècia, Itàlia, Malta, Turquia, Alemanya, Suècia, Hongria, Bulgària, 
Romania i Regne Unit. 
 
El projecte vol explorar noves formes d’entendre i abordar la discriminació a Europa, fent 
recerca sobre diferents minories i grups marginats, utilitzant el concepte 
d’interseccionalitat i sistema d’opressions, i concentrarà gran part de les activitats durant 
l’any 2019 i 2020. 
  

https://www.catalunyavoluntaria.cat/practiques-professionals/
https://www.catalunyavoluntaria.cat/practiques-professionals/
https://www.catalunyavoluntaria.cat/primera-trobada-del-projecte-ka3-through-the-lens-of-the-other/
https://www.catalunyavoluntaria.cat/primera-trobada-del-projecte-ka3-through-the-lens-of-the-other/
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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 Diputació de Barcelona i de la Fundació Anna Lindh pel Diàleg Intercultural.  

JORNADA SOBRE LA RESOLUCIÓ 2250/2015 
 
El 8 de maig del 2018 la FCV va organitzar una jornada informativa, de formació i 
d’intercanvi dedicada a líders, activistes i representants d’entitats no lucratives catalanes. 
 
El tema de la jornada va ser la Resolució 2250/2015 del Consell de Seguretat de les 
Nacions Unides, dedicada a la Joventut, la Pau i la Seguretat en el món, la primera 

resolució que reconeix el paper positiu que 
les persones joves han de jugar en la 
promoció de la pau i la seguretat des d’una 
perspectiva global, que protegeix i ofereix 
seguretat a joves víctimes de la violència i 
que parla de temes tan rellevants com són 
l’educació o la protecció dels drets humans.  
 
Al llarg del dia vam analitzar com el 
document esmentat pot ajudar-nos a 
superar els molts obstacles que impedeixen 
a les persones joves formar part de les 
iniciatives per a la construcció de la pau des 
de diversos punts de vista i vam intercanviar 
idees sobre noves accions per la seva 

posada en pràctica en el marc d’un pla d’acció, sobre el qual vam discutir objectius de 
forma participativa. 
 
La trobada va reunir a diferents persones i organitzacions tals com la Fundació Privada 
Ficat, la Fundació Indera, l’Institut Europeu de la Mediterrània-IEMED, Nicas a Barcelona, 
Setem-Catalunya, la Xarxa de Convivència, Apip-ACAM, United Network of Young 
Peacebuilders -UNOY i, estudiants universitaris i, fins i tot, un parlamentari. 
 

VOLUNTARIAT ACTIU PER LA PAU MULTICULTURAL 
 
Al llarg de l’any la FCV ha realitzat el projecte ‘Voluntariat Actiu per la Pau Multicultural’, 
que ens ha ajudat a incorporar com a part de l’equip a persones joves de diferents 
nacionalitats, comunitaris/es i extracomunitaris/es, que han format part de projectes i 

https://www.catalunyavoluntaria.cat/reconeixement-del-paper-de-les-persones-joves-en-els-processos-de-construccio-de-pau-nivell-mundial/
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activitats realitzades per la FCV, realitzant tallers, mentoria, suport lingüístic, col·laborant 
en tasques especifiques per promoure tot un seguit de competències clau per fer la pau. 
 

PEACEBUILDING COMPETENCE FRAMEWORK 
 
El projecte ”Peacebuilding Framework Competence in Youth Work and NFE in Europe” 
està liderat per l’entitat Educational Center Krusevac de Sèrbia en col·laboració de 12 
entitats més d’arreu d’Europa (Albània, Bulgària, Bòsnia i Hercegovina, Croàcia, 
Macedònia del Nord, Grècia, Polònia, Itàlia, Xipre i Espanya), i compta amb el suport del 
programa Erasmus+ de Comissió Europea. 
 
L’objectiu principal del projecte és recolzar treballadors/es juvenils per desenvolupar 
accions educatives, innovadores I creatives per la construcció de la pau, utilitzant 

l’educació no reglada com a 
metodologia. 
 
El projecte s’ha composat de diferents 
activitats formatives presencials a 
Sèrbia i en línia, entre elles, els cursos 
‘Changing Realities’ (1-9 febrer), ‘Yellow 
brick road -Peacebuilding in youth 
work’ (11-20 abril), ’Action Lab – 
Creativity and innovation in 
peacebuilding’ (14-22 maig) i 
l’esdeveniment final ‘Peace Building 

Competence Framework’ (26-28 setembre); facilitant la participació de 9 persones en 
total. 
 
Com a activitat de seguiment, es va realitzar el taller ‘Estereotips, què?’ el 27 de juny a la 
seu de la FCV.  
 

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 2018, i degut a la inactivitat de la xarxa, s’ha seguit amb el debat sobre 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.  
  

https://www.actionhub.eu/
https://www.catalunyavoluntaria.cat/estereotips-que/
http://www.catalunyavoluntaria.cat/project/peacebag/
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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. 
 
Es compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya i del programa Erasmus+ de la 
Comissió Europea. 

VOLUNTARIAT ACTIU A LA FCV  

Durant l’any 2018, la FCV ha desenvolupat i finalitzat el projecte bianual Voluntariat Actiu 
a la FCV iniciat l’any 2017.  

El projecte ha facilitat la participació d'un total de 23 persones, d'entre 15 i 41 anys en 
projectes de voluntariat actiu a la FCV en el marc d'un compromís signat de voluntariat, 
realitzant tasques que han fet possible la realització de bona part de les activitats i 
projectes de la FCV al llarg de tot l’any i continuar promovent el voluntariat entre les 
persones joves residents a Catalunya, com a eina per desenvolupar habilitats, actituds i 
competències del tot útils pel seu present i futur, tant personal com professional. 
 
De les persones participants, 15 resideixen a Barcelona i 8 són residents a Sant Cugat del 
Vallès, Rubí, Santa Coloma de Gramanet, Canovelles, Esplugues de Llobregat, Castellar del 
Vallès, Hospitalet de Llobregat i Vilanova i la Geltrú. Prop del 40% han promogut 
activament la realització de noves iniciatives i més del 25%  han participat en projectes a 
l'estranger com a representats de l’entitat, concretament a Turquia, Sèrbia, Holanda, 
Croàcia,  Bòsnia i Hercegovina i el Regne Unit. 
 
El projecte ha assolit els seus objectius pel que fa a la realització d'experiències de 
voluntariat actiu, definició que ens exigeix dotar-nos d'una metodologia de treball capaç 
de crear experiències de voluntariat inclusives, participatives, formatives i enfocades en 
resultats desitjats per les persones voluntàries, incloent el desenvolupament de 
competències identificades per les mateixes persones voluntàries com a rellevants. 

TROBADA INSTITUCIONAL AMB JOVES DE LA CUTURA HAKKA 

La FCV va promoure  una trobada institucional  amb un grup de 20 persones, incloent-hi 
els membres del Ministeri d’Assumptes Hakka del Govern de la República de Taiwan, 
composat per representants de 4 ministeris i del parlament taiwanès, i un grup de 12 
joves estudiants,  membres i representants d’aquesta cultura mil·lenària, en viatge per 
Europa com a membres de la Missió Internacional de la Joventut Hakka 2018. 

https://www.catalunyavoluntaria.cat/joves-taiwanesos-hakka-catalunya/
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Aquesta trobada va tenir lloc el dia 6 d’Agost al Centre de Normalizació Lingüística de 
Barcelona a Ciutat Vella, amb la 
participació del Sr. Jordi Font, 
subdirector del CNL de Barcelona, el Sr. 
Carles de Rosselló, cap de servei de 
foment de l’ús del Consorci per a la 
Normalització Lingüística, la Sra. Txell 
Pujol, coordinadora de dinamització i  
assessorament del CNL de Barcelona, la 
Sra. Blanca Guillén, dinamitzadora 
lingüística especialitzada en la 
comunitat xinesas del CNL de 
Barcelona.  

 
Al mes d’agost el consell hakka va desplaçar-se també a Madrid, a Vilanova i la Geltrú, a 
París i a Augsburg, per donar a conèixer la seva llengua i cultura i per aprendre de les 
experiències a altres països sobre com promoure-la activament. 

MINORITIES AS OPPORTUNITY AND OCCASION FOR CHRYSALIS -MOOC 

El 2017, la FCV va establir 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 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. 
 
Després de dos anys de recerca l’11 d’octubre de 2018 es va presentar  al Centre Cultural 
del Convent de Sant Agustí a Barcelona, el curs massiu i obert en línia, resultat del 
projecte i que porta com a títol ‘Union of minorities. Educational tools for the European 
cultural mosaic’ dedicat a educadors/es i al qual ja es pot ja accedir de forma gratuïta en 
línia. 
 
El projecte compta amb el suport del programa Erasmus+ de la Comissió Europea i de 
l’Agència Nacional Italiana.  
 
  

http://www.informa-giovani.net/
http://www.ceesc.cat/
http://www.ficat.org/ca/
https://associazioneinformagiovani.edunext.io/courses/course-v1:associazioneinformagiovani+MOOC01+2018/about
https://associazioneinformagiovani.edunext.io/courses/course-v1:associazioneinformagiovani+MOOC01+2018/about
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AQUESTA ÉS LA MEVA HISTÒRIA ‘DEAR ME’ 
 

Durant l’any 2018, la FCV ha desenvolupat el projecte local ‘Aquesta és la Meva Història’, 
projecte de sensibilització i conscienciació del col·lectiu LGTBI+, amb l’objectiu principal 
d’augmentar l'acceptació i normalització del col·lectiu.  
 
Aquest projecte ha pretès apropar les problemàtiques que els i les membres LGTBI+ de la 

societat encara pateixen, mitjançant una 
campanya d'històries personals escrites en 
postals. Ha estat una campanya 
d'empatia, on les persones participants 
han fet una reflexió individual i una 
introspecció personal. El projecte ha estat 
una adaptació de la 'Dear Me Campaign', 
originada l’any 2017 a Dublín, Irlanda, per 
part d'un grup de joves LGTBI+. 
 
Un cop dissenyades, impreses i recollides 
les postals ja escrites, del 7 al 14 de 

desembre, Al Cafe de les Delicies, a la Rambla del Raval, va tenir lloc l’exhibició de postals 
per ensenyar al món que, darrere dels prejudicis, hi ha històries úniques. 
 
El projecte ha comptat amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona. 

COOPERACIÓ INTERNACIONAL EN L’ÀMBIT UNIVERSITARI 

Durant l’any 2018, 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 
2018, han participat 10 alumnes pel curs d’estiu i 6 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.  
 
 
 
 
 
  

https://www.catalunyavoluntaria.cat/event/quina-es-la-teva-historia/?event_date=2018-12-07
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ESDEVENIMENTS RELLEVANTS A ON LA FCV HA PARTICIPAT 

15 de gener -Trobada amb la ReFAL Catalunya- a la seu de l’Observatori Blanquerna de 

Comunicació, Religió i Cultura.  

1 de febrer -Trobada d’entitats Consell de Joventut de Barcelona. 

20 de febrer- Reunió de treball -Estudi qualitatiu de l’Associacionisme i el Voluntariat a 

Catalunya, Hostal d’entitats. 

15 de març -Xerrada  ‘Perquè la Guerra a Síria’ Voluntariat per la Llengua. Espai Avinyó.  

22 de març -Tertúlia ‘Fem un te’- SOS Racisme i Diversitas. Rambla de la Pau.  

8-15 abril -Formació per a formadors a l’Haia, Països Baixos, organitzat per la xarxa 

United Network of Youngpeacebuilders –UNOY. 

17 abril –Premis Innovació Social “la Caixa” al Como Caixa.  

17 d’abril -Lliurement ‘Premi Constructors de Pau 2017’ ICIP -Parlament de Catalunya.  

25 d’Abril -Diàleg sobre ‘La Mediterrània: mar comú, frontera invisible’ – Centre Delàs 

d’Estudi per la Pau.  

26 d’abril -Premi del Voluntariat 2017. DGACC. Palau de Pedralbes.  

4 de maig -Acte de presentació de la UJEC (Associació Unió de Joves d’Extutelats de 

Catalunya) A l’Espai Jove la Fontana.  

11 de maig -Jornada ‘Voluntariat per a tothom’- Casa del Mar.  

16 de maig  -Jornades ‘Qui arma els conflictes i les guerres?’  - Auditori Blanquerna, 

organitzat per Centre Delàs d’Estudis per la Pau. 

11-15 de maig  - Participació en el projecte KA3 “Matter of Trust” a Jerez de la Frontera, 

organitzat per Asociación Inter. 

17 maig - Assemblea General Ordinària de la Coordinadora d'Entitats del Poble Sec.   

22 de maig -Entrevista a Ràdio Estel programa Tots som Iguals.  

29 maig -Entrevista Entitat del mes de juny 2018. CRAJ Espai Jove Fontana.  

4 de juny -Dinar amb Jaume Forés -Programa ‘Civisme i Valors’-DGACC Generalitat de 

Catalunya. 

7 i 8 de juny -Jornades ‘Tortura i violència institucional a l’Estat espanyol’. A la Presó 

Model.  

15 de juny -Assemblea General Federació Catalana del Voluntariat Social. 

18 de juny -Sessió Protecció de Dades –La Confederació –Palau Macaya.  

25 de juny -Seminari Webinar Agència Nacional Espanyola –European Solidarity Corps. 

28 de juny -Reunió preparació Associa’t +Open Cultural Center. Casa del Mar.  

4 de juliol -Reunió trobada amb Jamila Raqib, Presidenta de Albert Einstein Institute. 

Biblioteca ICIP.  

4 de juliol -Presentació llibre ‘La Defensa Civil Noviolenta’- ICIP i NovaAct. Cotxeres Palau 

Robert.  

4 de juliol -Acte de benvinguda Tripulació Open Pro Activa Arms- Museu Marítim.  

25 juliol -Reunió presentació i benvinguda Xarxa Antirumors de Barcelona.  

12 setembre -Esdeveniment International Alert- Barcelona Peace School, Casa de 

l’Espiritualitat. 

13 de setembre -Presentació de l’informe de l’Associacionisme i el Voluntariat de 

Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

https://www.catalunyavoluntaria.cat/training-of-trainers-haia-holanda/
https://www.catalunyavoluntaria.cat/joves-i-politica-questio-confianca/
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18-22 setembre- Fòrum de Joves Constructors de Pau de UNOY a l’Haia, Països Baixos, 

organitzat per la xarxa United Network of Youngpeacebuilders –UNOY. 

22 de setembre -Mural voluntariat FCVS Pl Catalunya. Festes de la Mercè. 

23 de setembre. Activitat amb Open Cultural Center: My friend!: Ampliem perspectives. 
Festes de la Mercè. 
25 de setembre -Sessió sobre el nou programa European Solidarity Corps. 

26 de setembre -Seminari Política Pública de Consecució dels ODS,  Sala Marti l’Humà del 

Museu d’Història Barcelona. 

29 d’octubre – 4 de novembre. Participació en la formació ‘KA2: Unveiled: an in-depth 
view of Erasmus+ key action 2’ a Mollina, Màlaga, organitzada per l’Agència Nacional 
Espanyola. 
17-20 octubre- Conferència Mundial del Voluntariat de IAVE -Augsburg, Alemanya. 

13 de novembre -Presentació oportunitats TLN amb el CCMaresme. 

10 de novembre -Presentació programa Ex Alumnes ESADE. Vam rebre el suport voluntari d’un grup 

de ex-alumnes d’ESADE, que han realitzat serveis d’assessorament i de consultoria.   

16-18 de novembre -Segon Esdeveniment Anual d’Organitzacions Experimentades del 

SVE a Santander organitzat per l’Agència Nacional Espanyola. 

20-22 novembre Congrés del Tercer Sector. Barcelona.   

22, 26 i 29 de novembre de BCN al Món -Pràctiques, Intercanvis juvenils, i Voluntariat, 

organitzat per l’Ajuntament de Barcelona.   

14-15 desembre -Fòrum Internacional per l’Institucionalització del Voluntariat a 

Casablanca, Marroc. 

           ACTIVITATS ORGANITZADES PER LA FCV 
 
7 de març -Formació interna: conceptes clau FCV. Casa del Mar.  

21 de març -Picnic antiracista al parc de les Tres Xemeneies.  

23 de març -Taller ‘Com ser un influencer?’. Casa del Mar. 

Maig-Juny -Tallers de conversa. Parlons Français. Casa del Mar. 

Maig-Juny -Tallers de conversa. Let’s Speak English! Casa del Mar.  

8 de maig -Jornada ‘Joves, Pau i Seguretat’. Resolució 2250/2015. Casa del Mar.  

6 de juny -Formació interna ‘Eines de formació no reglada’.  

13 de juny -Jornada de formació a la sortida per voluntaris/es SVE. Casa del Mar. 

18 de juny -Picnic intercultural al parc de les Tres  Xemeneies.  

19 de juny -10 de juliol. Let’s Move the Laugh. Tallers de Risoteràpia. Casa del Mar. 

28 de juny- Taller sobre estereotips ‘Rompe tus Estereotipos’. Casa del Mar.  

26 de juliol - Jornada de formació a la sortida per voluntaris/es SVE. Casa del Mar. 

12 setembre -Taller No Hate Speech, please. 

19 de setembre -Jornada de formació a la sortida per voluntaris/es SVE. Casa del Mar. 

18 d’octubre -29 de novembre. ImproCrea! Tallers d’Impro Teatral. Casa del Mar. 

24 d’octubre -Taller de disseny CV i carta de motivació. 

7 -14 desembre -Exposició #DearMe al cafè de les Delicies. 

18 de desembre -Taller per la descoberta d’un mateix/a. Canvi=Oportunitat. 

19 de desembre -Taller de disseny CV i carta de motivació. 

 

https://www.catalunyavoluntaria.cat/forum-de-joves-constructors-de-pau/
https://www.catalunyavoluntaria.cat/aprenent-sobre-ka2-a-mollina/
https://www.catalunyavoluntaria.cat/aprenent-sobre-ka2-a-mollina/
https://www.instagram.com/explore/tags/mollina/
https://www.catalunyavoluntaria.cat/fcv-participa-conferencia-iave/
http://erasmusplus.injuve.es/modules/news/news_0302.html
http://erasmusplus.injuve.es/modules/news/news_0302.html
http://erasmusplus.injuve.es/modules/news/news_0302.html
https://www.catalunyavoluntaria.cat/fcv-interve-forum-institucionalitzacio-voluntariat-marroc/
https://www.catalunyavoluntaria.cat/picnic-antiracista-2/
https://www.catalunyavoluntaria.cat/final-taller-parlons-francais/
https://www.catalunyavoluntaria.cat/event/formacio-joves-pau-seguretat/?event_date=2018-05-08
https://www.catalunyavoluntaria.cat/la-magia-de-lespontaneitat-en-menys-de-dues-hores/
https://www.catalunyavoluntaria.cat/event/improcrea-2/?event_date=2018-11-08
https://www.catalunyavoluntaria.cat/event/quina-es-la-teva-historia/?event_date=2018-12-07
https://www.catalunyavoluntaria.cat/event/canvioportunitat/?event_date=2018-12-18
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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   Jaume Martí Gual 
Vicepresident  Michel André Sánchez 
Vicepresidenta  Marta Nin Camps  
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 
 
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 
Tècnica de projectes  Ana Maria Gongadze 
Tècnica de comunicació  Laia Ràmia 
Cooperació en l’àmbit universitari   Olga Markova 
 

ESTUDIANTS EN PRÀCTIQUES  
 
IES Joan d’Àustria –Barcelona              Adrià Moratalla  
Estudiant de la UPF –Barcelona     Sandra Hernández 
Estudiant de la Universitat de Viena d’Àustria  Julia Stollenwerk 
Estudiant de la Universitat de Macerata d’Itàlia  Davide Spaccasassi 
 

 VOLUNTARIS/ES EUROPEUS 
 
Voluntària de Servei Voluntari Europeu de Polònia  Izabela Romanska  
Voluntària de Servei Voluntari Europeu de França  Jade Rihet 
Voluntària de Servei Voluntari Europeu d’Itàlia  Roberta Fischetti 
Voluntari de Servei Voluntari Europeu de Polònia  Marcin Bury 
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VOLUNTARIS/ES LOCALS 

Zuhair Altayeb 
Tania Baranda 
Isaac Cano 
Júlia Canto Gatpandan 
Camila Cuervo 
Laura Mariana Ferreira  
Irene Gómez 
Ariadna Guinart  
Alberto Jiménez 
Sergio Leal  
Fiorella Lertora 
Natalia Parejo Ruge 
Mireia Segarra 
Óscar Sorio 
Alexandra Tresaco  
Juan Pablo Villaroel  
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SUPORT, COL·LABORADORS I XARXES 

Per 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:  

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    


