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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.   

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 posa el focus en els i les joves 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 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.  
 
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 
 
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 120 joves. 

D'aquestes 120 persones, 45 han participat en projectes de voluntariat d'entre 2 i 12 
mesos de duració (alguns finalitzaran durant l'any 2020) a: França, Regne Unit, Hongria, 
Polònia, Àustria, Lituània, Dinamarca, Alemanya, Suècia, Eslovènia, Itàlia, Portugal i 
Grècia. 75 persones han participat en intercanvis juvenils i formacions internacionals d'uns 
10 dies de duració a: Regne Unit, Hongria, Itàlia, Alemanya, Eslovàquia, Romania, Països 
Baixos, França, Polònia i Lituània, Letònia, Turquia, Geòrgia i Portugal. 
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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, acció ciutadana i pacífica, 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.  
 
Durant l'any 2019, la FCV ha atès a prop de 150 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. Les persones interessades i participants són residents a municipis d’arreu 
de Catalunya.   
 
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 
per tal d’arribar a més persones joves. 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 Info Jove, CIAJ, entre d'altres.  

TLN MOBILICAT -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’, va oferir 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 van dissenyar i planificar un itinerari professional personalitzat i 
alhora van poder desenvolupar tot un seguit de competències i habilitats personals i 
professionals per tal de millorar les seves opcions d’accés al mercat laboral. Aquest 
programa de mobilitat internacional va incloure un curs lingüístic intensiu de 120 hores 
abans de l’inici de les pràctiques i de 40 hores durant l’estada. Vídeo resultant del 
projecte. 
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KA3 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. 
 

 
 
Durant l’any 2019, hem participat en la reunió preparatòria a Berlín, en  la formació a 
Romania i en el primer intercanvi juvenil a Malta. Conjuntament amb les primeres 
mobilitats, s’ha creat un grupet de 6 persones voluntàries locals que amb el suport de 
l’equip de la FCV, hem dissenyat i començat a gravar un documental sobre la temàtica del 
projecte i que serà presentat en un festival de vídeos al mes de febrer 2020 a Atenes, 
Grècia també en el marc del projecte. 

ACOLLIM LA VISITA PREPARATÒRIA I L’INTERCANVI JUVENIL: CLASS PRIVILEGE  
 
Del 22 al 25 de febrer va tenir lloc la reunió preparatòria de ‘Class Privilege’, l’intercanvi 
juvenil que posteriorment va tenir lloc a principis del mes d’abril a Vilanova i la Geltrú, i 
que va comptar amb la participació de joves de Lituània, Països Baixos, Romania, Irlanda i 
Catalunya.  
 
Durant la visita preparatòria es van debatre i definir els objectius específics, expectatives i 
va servir per ultimar els preparatius abans d’acollir l’intercanvi. L’intercanvi es va realitzar 
del 30 de març al 7 d’abril com a part del ‘Privilege Programme’, un cicle que va consistir 
en tres intercanvis juvenils sobre la interseccionalitat i els privilegis. Al desembre 2018 
va tenir lloc l’intercanvi de Privilegi d’Origen a Holanda, al març 2019 el de Privilegi de 
Gènere a Lituània, i, per últim, a l’abril 2019 va tenir  lloc el de Privilegi de Classe a 
Catalunya.  
 
Durant l’intercanvi, els grups van organitzar activitats sobre termes tan complexos com 
el capitalisme (a través d’un joc ambientat en Joc de Trons!), interseccionalitat, estrès de 
minories, autogestió, i fins i tot, sobre si és necessari fer una revolució. Vídeo resultant de 
l’intercanvi. 
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INFOGRAFIA VOLUNTARIAT EUROPEU 
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INFOGRAFIA INTERCANVIS I FORMACIONS 
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INFOGRAFIA SESSIONS INFORMATIVES 
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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.  

ACOLLIM EL SEMINARI: VOLUNTEERING FOR PEACE 
 
De l’1 al 7 d’abril vam acollir el seminari ‘Volunteering for Peace’ a Vilanova i la Geltrú. 
 
L’objectiu d’organitzar aquest seminari era percebre el voluntariat com a motor per 
promoure i construir la pau. Durant el seminari, l’organització d’acollida Fundació 
Catalunya Voluntària-FCV i les organitzacions promotores van compartir entre ells eines, 
idees, pràctiques i inspiració per millorar el suport que es dóna als joves voluntaris a 
formar part d’iniciatives amb un 
impacte social positiu, alhora que 
són més proactius en contra. 
Diferents tipus de discriminació, 
violència i discurs d’odi, alhora que 
animen els joves voluntaris a dur a 
terme noves activitats, com 
campanyes de sensibilització, 
s’impliquen més en els processos de 
decisió de les organitzacions i en el 
desenvolupament de competències 
pròpies. 
  
El seminari, centrat en la creació de 
societats més pacífiques, inclusives i 
sostenibles, va tractar temes com 
tractar diferents tipus de conflictes i 
aprendre a comunicar-se de manera 
més tranquil·la. 
  
Les 5 competències específiques 
(habilitats, actituds i interessos) en 
què ens vam centrar durant les activitats van ser: escolta activa; comunicació no violenta; 
donar i rebre comentaris; pensament crític i gestió de conflictes. Vídeo resultant del 
projecte. 
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KA2 EMPOWER FOR CHANGE: TOOLS AND MECHANISMS FOR YOUTH PARTICIPATION 
 
Del 10 al 16 de juny vam acollir la visita d’estudi ‘Empower for Change: Strengthening 
Youth Participation at Local Level’ a Barcelona. 
 
Aquesta activitat forma part del projecte Key Action 2 per a l’intercanvi de bones 
pràctiques i desenvolupament d’innovació titulat ‘Eines i mecanisme de participació 
juvenil’, coordinat per l’organització no governamental Academy for Peace and 
Development i realitzat amb el suport de l'Agència Nacional Alemanya i el programa 
Erasmus+ de la Comissió Europea.  
 

 
  
La FCV va organitzar la visita amb l’objectiu de donar a conèixer les estructures, recursos, 
eines i mecanismes existents, gestionats tant des d’iniciatives públiques com privades, que 
es duen a terme a nivell local per fomentar la participació dels joves en els processos de 
presa de decisions i en societat en general.  
 
El grup va visitar tres dels principals recursos per a la participació dels joves a les dues 
ciutats de l’àrea metropolitana on viuen més joves: Barcelona i L’Hospitalet de 
Llobregat. En concret, els participants a l’esdeveniment tindran l’oportunitat de visitar 
el Centre Europa Jove, a L’Hospitalet de Llobregat, el Centre de Recursos per 
l’Associacionisme Juvenil-CRAJ, a l’Espai Jove Fontana, i el Centre d’Informació i 
Assessorament als Joves-CIAJ, al districte de Ciutat Vella. Vídeo resultant del projecte. 

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 
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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. 

ACOLLIM EL FÒRUM INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIAT AL MÓN ÀRAB  
 
Del 29 d’abril al 4 de maig es va acollir, a Vilanova i la Geltrú i a Barcelona, el I Fòrum 
Internacional ‘Voluntariat en el món àrab – Reptes i oportunitats’, organitzat per la 
Fundació Catalunya Voluntària-FCV i realitzat amb el suport de la Diputació de Barcelona, 
amb l’objectiu de crear noves oportunitats de voluntariat, de mobilitat i d’aprenentatge 
intercultural.  
 

 
 
Durant el fòrum es va treballar per crear una estructura que, ben aviat, permeti realitzar 
nous projectes de voluntariat, d’intercanvi i de formació, i que reforci la col·laboració 
entre la societat civil d’Europa i dels països àrabs. A més, la trobada també ha fet 
possible d’identificar alguns dels reptes comuns en els països àrabs així com diverses 
oportunitats de col·laboració. Vídeo resultant del Fòrum. 
 

ACOLLIM EL SEMINARI: EQUAL VOLUNTEERING OPPORUNITIES FOR ALL 
 
De l’1 al 7 de setembre vam acollim el seminari ‘Equal Volunteering Opportunities for All 
-EVOA’ a Vilanova i la Geltrú. 
 
La raó de l’organització d’aquest seminari va ser convocar líders d’ONGs i centres de 
voluntariat d’arreu d’Europa per reflexionar i aprendre junts sobre la naturalesa del 
voluntariat, que es considera una activitat que tothom pot gaudir, alhora que es pensa en 
el seu potencial per implicar-ne a un grup específic de persones que sovint s’ignora: joves 
que són nacionals de tercers països no europeus (excepte Turquia i Macedònia del Nord, 
països del programa E+) que viuen a Europa, inclosos migrants, refugiats i membres d’una 
minoria cultural, amb menys oportunitats i en risc d’exclusió social i pobresa, a causa de 
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diversos factors, entre els quals hi ha discriminats i vistos per un nombre creixent de 
persones com a “nouvinguts” o “estrangers”, encara que hagin nascut a Europa.  
 
Aquest seminari va tractar sobre per què i, especialment, com podem fomentar la seva 
participació en activitats i projectes de voluntariat, com a forma vàlida de formar part de 
la societat, desenvolupar competències rellevants i, fins i tot, convertir-se en líders de 
noves iniciatives, promogudes per voluntariat. ONG, incloses les pròpies organitzacions 
promotores del seminari. Vídeo resultant del projecte. 

TALLERS A INSTITUTS LOCALS 

Al mes de maig, vam realitzar tres tallers sobre la lectura crítica dels mitjans de 
comunicació, l'alfabetització digital i el 
pensament crític. Els tallers van tenir 
lloc a l'IES Jonqueres, a Sabadell, amb la 
participació de 16 alumnes, en el seu 
primer any de batxillerat. 
  
El propòsit d'aquests tallers va ser 
presentar als alumnes el concepte de 
lectura crítica i desenvolupar 
competències de pensament crític, 
alfabetització digital, d'observació i de 
lectura. El concepte de lectura crítica fa 
referència a la tècnica o el procés que 
permet descobrir les idees i la 
informació subjacents dins d'un text 
escrit.  
 
Això requereix d'una lectura analítica, 
reflexiva i activa. Tenir la capacitat de 
lectura crítica ajuda a verificar els 
encerts, els errors i les maneres en què 
es presenta la informació en un text 
escrit (incloent imatges, titulars etc.), en els diferents mitjans de comunicació i formats, 
físics i en línia.  

COOPERACIÓ INTERNACIONAL EN L’ÀMBIT UNIVERSITARI 

Durant l’any 2019, 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 
2019, 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. 
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PARTICIPACIONS INTERNACIONALS 

Recull de les participacions més rellevants per part de l’equip de la FCV a escala 
internacional. 

SEGON FÒRUM INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIAT AL MÓN ÀRAB -TUNÍSIA 

Del 6 al 10 de febrer a Hammamet, Tunísia, es va celebrar el segon Fòrum Internacional 
del Voluntariat al món àrab, organitzat per la International Union of Websites.  
 
A l’esdeveniment van participar més de 50 delegats d’entitats de voluntariat 
d’Algèria, Iemen, Kuwait, Iraq,  Marroc, Palestina, Egipte, Tunísia, Líban i Mauritània. 
També hi van assistir persones voluntàries que van presentar la seva experiència, les 
dificultats quotidianes amb les quals es troben així com les seves preocupacions, entre les 
quals, com incorporar a persones joves en les accions de voluntariat. 

CONFERÈNCIA: EXCELLENCY IN SOCIAL WORK -BAHRAIN 

La FCV participa en la Segona Conferència Internacional ‘Excellency in Social Work’, 
celebrada a Manama (Bahrain), del 5 al 7 d’octubre, organitzada per l’entitat Bahrain 
Voluntary Work Society. 
 

 
 
Amb la participació de més de 150 delegats de 16 països, directius i treballadors d’entitats 
publiques i privades que ofereixen serveis socials en els països del Golf Pèrsic i en el 
conjunt dels països àrabs, la conferència tenia com a objectiu principal intercanviar 
experiències i coneixements sobre quines són les eines més adients per a mesurar 
l’impacte del treball social i assegurar-ne la seva sostenibilitat. 

20º ANIVERSARI DE WORLD OUR HOME -LETÒNIA 

El 5 i 6 de desembre va tenir lloc a Rezekne, Letònia, l’assemblea anual de l’entitat World 
Our Home, companya i sòcia en molts projectes europeus que la FCV ha elaborat al llarg 
dels anys. Aquest any, però, va coincidir amb una ocasió molt especial: el vintè aniversari 
de l’entitat letona. Juntament amb altres entitats de Croàcia, Grècia, Turquia, Macedònia i 
Estònia, vam poder acompanyar Woh en la seva retrospectiva d’aquests 20 anys que 
porten treballant en el sector. També va ser una ocasió per enfortir lligams, felicitar la 
feina ben feta, i fer noves propostes per a millorar en el futur. 
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LIFE BEYOND THE EU FUNDS -GRÈCIA 
 
Del 7 al 9 de desembre la Fundació Catalunya Voluntària ha participat a la reunió de la 
xarxa internacional juvenil ’Inter Alia’ de la qual n’és membre, celebrada a Atenes, sota el 
títol ‘Life beyond the EU funds’.  
 
La trobada, organitzada per l’entitat grega Inter Alia, coordinadora de la xarxa, ha estat 
l’ocasió perfecte per conèixer personalment a algunes de les persones responsables de les 
entitats membres, entitats no lucratives de Portugal, Itàlia, Macedònia del Nord, Grècia, 
Polònia, Eslovàquia, Txequia, Turquia, Romania, Regne Unit, França, Suècia, Alemanya, 
incloent a líders històrics del moviment juvenil com Altino Barradas, amb qui la FCV fa 
prop de 15 anys que col·labora.  
 

 
 

ESDEVENIMENTS RELLEVANTS A ON LA FCV HA PARTICIPAT 
 
3 DE GENER: Presentació del llibre ‘La Joventut a Àfrica’ de Celina del Felice i Romeral 
Ortiz a la ‘Casa del Mar’ de les 16:00 a les 17:00 
 
9 DE GENER: Pícnic de Benvinguda a la  Plaça de les tres xemeneies.  
 
30 DE GENER: Jornada Anual Educació 360º CCCB 
 
2 FEBRER: Presentació del logo i web 150 anys del PobleSec (Casa de la Premsa) 
 
4/5 DE FEBRER  - MedCat Partners Fòrum, Generalitat de Catalunya. Espai obert centrat 
en els projectes europeus, euroregionals i transfronterers a la Mediterrània 
 
5 DE FEBRER: ‘Tendencias de futuro en la colaboración de las ONG- ESADE’, ‘Instituto de 
Innovación Social’  
11 DE FEBRER: Jornada de presentació del Cos Europeu de Solidaritat al MACBA  
 
20 FEBRER: Jornada Mobilitat Internacional  (Europa Jove – Hospitalet de Llobregat) 
 
20-21 DE FEBRER: Trobada Anual Xarxa Espanyola FAL-València 
 
19 MARÇ: Activitat Sinèrgies per l’Associa’t a la ciutat de Barcelona 
 
26 DE MARÇ: Xerrada Consell Comarcal del Maresme a Mataró.  
 
27 DE MARÇ: Visita a l’UJEC a Sabadell 
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27 DE MARÇ: Sessió informativa amb el IES Les Corts al Centre Cívic Tomassa 
 
29 DE MARÇ: Taula Rodona, polítiques d’inserció laboral a la Pere Tarrés  
 
11 D’ABRIL: Plenària XBCNA Ateneu del Raval 
 
DEL 29 D’ABRIL AL 2 DE MAIG: ‘European Youth Week’ a Brussel·les 
 
15 DE MAIG: Espai Networking, Intervenció Social amb Joves.  
 
22 - 23 DE MAIG: ‘Regional Dialogue’ a l’Unió pel Mediterrani. Palau Pedralbes  
 
30 DE MAIG: Jornada ‘La Geopolítica de les Armes’ Palau de la Virreina  
 
5 DE JUNY: Trobada amb Sra. Laura Pérez Sanz, cap del Departament de Relacions 
Ciutadanes.  
 
15 DE JUNY: 29ª Mostra d’Entitats del Barri del Poble Sec  
 
18 DE JUNY: Entrevista amb OH Paral·lel! 
 
28 DE JUNY: Brunch Informatiu a 
la FCV.  
 
1 DE JULIOL : Reunió de 
coordinació Barcelona-Xarxa 
espanyola de la ReFAL. Centre 
Blanquerna. C/Tallers.  
 
2 DE JULIOL : Trobada ‘Escoltar-
nos per conviure’. Organitzat per 
l’ ICIP al Col·legi de Periodistes de 
Catalunya-Rambla de Catalunya. 
 
5 DE JULIOL : Reunió mensual de 
coordinació FCVS. C Grassot. 
 
12 DE JULIOL: Jornada ‘El paper 
clau de Catalunya en l’obtenció 
de fons europeus: present i 
futur’. Presentació de l’estudi 
sobre la participació catalana en 
fons europeus competitius (2014-2017), al Palau de la Generalitat de Catalunya.  
 
17 DE JULIOL: Taller ‘The Art of Civil Resistence’  
 
22 SETEMBRE: Festes de la Mercè taller amb Open Cultural Centre 
15-16-22-23 D’OCTUBRE: Tallers ‘Descubre tu Rumbo’ per l’Alberto Jimenez 
 
24 D’OCTUBRE: Xerrada TLN oficina Jove del Garraf 
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12 DE NOVEMBRE: Trobada Xarxa BCN Antirumors amb el nou comissionat de 
l’Ajuntament de Barcelona. 
 
12-13 DE NOVEMBRE: ‘International Networking on European Projects’ a NH Hotel 
Magenta Consultoría, Hospitalet de Llobregat 
 
18 DE NOVEMBRE: Presentació de l’estratègia mediterrània de Catalunya. Palau Reial. 
Acció Exterior  
21-24 DE NOVEMBRE: III esdeveniment anual d’entitats expertes en CES/SVE – Vitoria  

 
26 DE NOVEMBRE: Xerrada TLN Consell Comarcal del Maresme 
 
28 DE NOVEMBRE: Xerrada TLN espai jove Garcilaso de BCN al Món 
 
4 DE DESEMBRE: Mostra de vídeos curts a la Casa del Mar. 
 
11 DE DESEMBRE: Reunió amb Acció exterior- Mediterrània 
 
12-13 DE DESEMBRE:  Foro de la Innovación Social a València 
 
17 DE DESEMBRE: Acte Dia Internacional de les Persones Migrades- Palau de la 
Generalitat- Secretaria  d´Igualtat, Migracions i Ciutadania. Departament Benestar i 
Família. 
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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 
Tutor/a  Marc Orozco 
Tutor/a  Sergio Leal 
 

ESTUDIANTS EN PRÀCTIQUES  
 
Curs dinamització per a joves     Eider Torrent 
EAE Business School     Adil Riani 
 

 VOLUNTARIS/ES EUROPEUS 
 
Voluntari de Servei Voluntari Europeu de Polònia  Marcin Bury 
Voluntària de Servei Voluntari Europeu d’Estònia  Alice Britta 
Voluntari de Servei Voluntari Europeu de Turquia  Alp Karabulut 
Voluntària de Servei Voluntari Europeu de Polònia   Kasia Rogala 
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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:  

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

    


