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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’empoderament a les persones joves 
solidàries, incorporant les seves capacitats i talents. 
 
La FCV promou activament el voluntariat i l'educació no formal com a eines per a 
millorar la societat, com a oportunitats per desenvolupar competències clau i 
com a mitjans per esdevenir ciutadans més actius, autònoms i responsables. 
Ofereix informació, suport i formació, organitza campanyes, jornades, tallers i 
promou iniciatives innovadores enfocades a la promoció i el reconeixement 
socialdel voluntariat, la Cultura de  Pau, l'educació no formal i l'aprenentatge 

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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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. 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 duu 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 ofereix el suport necessari perquè persones joves participin en 
programes de voluntariat, formació i intercanvi a l'estranger, per desenvolupar  
competències, habilitats i actituds útils, tant a nivell personal com professional, 
prioritzant la participació de joves amb menys oportunitats, així com de 
responsables d'altres entitats catalanes.  
 
La FCV coordina i promou activitats de voluntariat, cursos, seminaris, intercanvis 
juvenils, visites, trobades i esdeveniments en el marc dels programes de la 
Comissió Europea 'Cos Europeu de Solidaritat' i 'Erasmus+', 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!” per 
assegurar la participació de joves residents a Barcelona i a Catalunya en els 
programes de mobilitat internacional, amb el suport de l’Ajuntament de 
Barcelona, de la Generalitat de Catalunya i de l’Obra Social “la Caixa”, fent 
possible que joves en risc d’exclusió social hi participin en el conjunt de les 
activitats.  

MOU-TE PER APRENDRE: MOBILITAT INTERNACIONAL PER A JOVES 
 
El projecte MOU-TE PER APRENDRE s’ha vist greument afectat degut a la situació 
sanitària derivada de la covid-19. Durant l’any 2020, 35 joves s’han beneficiat del 
programa, un nombre de participants molt menor respecte l’any anterior en el 
qual 120 joves van tenir l’oportunitat de participar. 
 

D'aquestes 35  persones 
(12 nois i 23 noies de 
diferents edats), 8 han 
participat en formacions a 
Holanda (Inside Out) i 
Regne Unit (Rites of 
Passage: Strengthening 
Our Communities); 27 
persones han participat en 

projectes de voluntariat europeu de curta i llarga durada a Grècia, Lituània, Regne 
Unit, Itàlia, Eslovàquia, Suècia, Alemanya, Polònia, i Irlanda del Nord. 
 
Les persones joves que han participat en projectes durant l’any 2020 són de tota 
Catalunya, amb ciutats d’origen tan variades com Barcelona, Banyoles, Caldes de 
Montbui, Vic, Premià de Dalt, Vilassar de Dalt, Hospitalet del Llobregat, Igualada, 
l’Ampolla, Vilafranca del Penedès, Sant Cugat, Sabadell, Sant Sadurní d’Anoia i 
Tarragona. 
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Cal destacar l’aturada d’un gran nombre de projectes a partir del mes de març 
2020 arrel de l’estat d’alarma (no només a l’estat Espanyol però a molts països 
europeus). La mobilitat internacional es va aturar de manera dràstica. Fins el mes 
de març s’havia començat amb el procés de selecció i preparació de 14 projectes:  

- Antygone on Tour Again: 8-17 d’abril 2020 a Atenes, Grècia. 
- InsideOut: 8-16 de maig 2020 a Holten, Holanda (2 Intercanvis 

Juvenils ). 
- Rites of Passage- Reconnecting to the Earth: 8-17 de setembre 2020 a 

Flaxley, Regne Unit.  
- Engage - Harvesting biography for social impact: 30.03 -8.04.2020 

Discover yourself (Part I) a Flaxley, Regne Unit. 
- Engage - Harvesting biography for social impact: 16-25 de juny 2020 

Discover the world (Part II) a Flaxley, Regne Unit. 
- Engage - Harvesting biography for social impact: 13-22 d’octubre 

2020 Unite the discoveries (Part III) a Flaxley, Regne Unit. 
- Biblioguidance in a confusing world: mes de maig a Eslovàquia. 
- CreCri Skills: 18-25 de maig 2020 a Rezekne, Làtvia. 
- Make the Lead: 16-22 de març 2020 a Polònia. 
- Diversity in Visual Arts III: mes de Juny a Tessalònica, Grècia. 
- Summer Solidarity: mesos de Juny, Juliol i Agost a Tessalònica, Grècia. 
- Transformers, Optimus Youth: 22-30 abril2020 a Pristina, Kosovo.  
- Transformers, Peacetron: 13-20 de juny 2020 a Veliki Gaj, Sèrbia. 
- Advocacy on Intersectionality: 21-30 d’abril 2020 a Pecs, Hongria. 

 
En total 64 persones participants, que ja havien estat seleccionades per dur a 
terme una activitat, no van poder realitzar-
la. En el transcurs de l’any 2020, es van 
anar aprovant altres projectes que tampoc 
es van poder implementar.  
 
Les temàtiques dels diferents projectes han 
estat molt diverses: protecció i conservació 
del medi ambient, promoció cultural, 
mentoria social, sensibilització del col·lectiu 
LGTBI, gestió de projectes, i acció ciutadana 
en l’Unió Europea, entre d’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. 
 
Tenint en compte la situació d’exepcionalitat durant l’any 2020, la FCV va adaptar-
se per portar a terme sessions informatives online a persones interessades en 



 
7 

7 

viure una experiència a l’estranger. Així doncs, es van atendre a prop de 80  
persones amb ganes de conèixer el tipus d’oportunitats que oferim. Com a 
filosofia de la FCV, sempre es prioritza la participació de joves en situació de 
menys oportunitats, realitzant una atenció i itineraris personalitzats. 
 
Algunes de les persones han estat vinculades o derivades per altres entitats 
socials del territori serveis d’assessoria juvenil, tals com els Punts Info Jove  i les 
Oficines Jove. 
 

TLN MOBILICAT -AMPLIANT HORITZONS: PRÀCTIQUES PROFESSIONALS A EU 
 
Durant l’any 2020, la FCV ha estat una de les entitats participants en el programa 
TLNMobilicat, programa impulsat i co-finançat 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’, ha disposat de 22 dues places per oferir a joves inscrits a Garantia 
Juvenil i poder realitzar pràctiques professionals a Itàlia, Grècia o Portugal, durant 
períodes de 3 mesos de durada. 
 
Al gener 2020 els socis d’Itàlia ens van venir a visitar i a conèixer al grup de 
participants, i al febrer 2020, l’equip de la FCV va poder anar a visitar als socis de 
Grècia. La visita dels socis de Portugal va quedar cancel·lada. 
 
Els i les participants van poder realitzar la fase de preparació de forma presencial 
fins a mitjans de març 2020. També vam desenvolupar dos tallers, un de gènere i 
treball a càrrec de l’Institut Diversitas i l’altre de drets laborals a càrrec del Punt 
de Defensa de Drets Laborals Sants-Montjuïc. A partir d’aquest moment, la fase 
de preparació que inclou classes d’idioma, tutories, activitats grupals de 
preparació intercultural, entre d’altres, s’ha acabat de desenvolupar en línia.  

 
Malauradament, les mobilitats han quedat posposades per l’any 2021. 
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KA3 THROUGH THE LENS OF THE OTHER 
 
La FCV és entitat sòcia i promotora del projecte de llarga durada (2018-
2021) 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. 
 
Com ha resultat hem creat el documental ‘Qué les dirías?’ que descriu amb 
testimonis en primera persona, com joves actualment residents a Barcelona, van 
arribar a la ciutat i en quines circumstàncies. També pots veure el tràiler! 
 
A més, durant l’any 2020, hem participat 
a l’avaluació intermèdia que va tenir lloc 
a Atenes, Grècia, coincidint amb el 
festival de vídeos curts 
‘PossitivelyDifferent’ organitzat en el 
marc del projecte i a on vam poder 
presentar el documental. 
 
Com a part de les activitats de difusió 
vam organitzar dues xerrades en línia. El 
24 de novembre ‘Interseccionalitat. Debat sobre feministes en èpoques de la 
Covid-19’ i l’1 de desembre ‘Conceptes de les Migracions’  
 

 
 
La resta d’activitats de mobilitat europea previstes per l’any 2020 han quedat 
posposades.  
 

https://www.catalunyavoluntaria.cat/primera-trobada-del-projecte-ka3-through-the-lens-of-the-other/
https://www.youtube.com/watch?v=tH-dduCxpWc
https://www.youtube.com/watch?v=pLpBQcGdc1s
https://www.catalunyavoluntaria.cat/festival-positively-different/
https://www.catalunyavoluntaria.cat/event/debat-interseccionalitat/?event_date=2020-11-24
https://www.catalunyavoluntaria.cat/event/debat-interseccionalitat/?event_date=2020-11-24
https://www.catalunyavoluntaria.cat/event/debat-interseccionalitat/?event_date=2020-11-24
https://www.catalunyavoluntaria.cat/event/concepte-migracions/?event_date=2020-12-01
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INTERCANVI JUVENIL: THE POWER OF THEATRE 
 
La FCV ha rebut el suport del programa Erasmus+ per desenvolupar l’intercanvi 
juvenil ‘The Power of  Theatre’. L’activitat es durà a terme a la Cornellana a Lleida 
i involucrarà a 30 participants de Bulgària, Croàcia, Itàlia, Romania, Polònia i 
Catalunya. 
 
L’objectiu del projecte és integrar i utilitzar la metodologia del teatre social, com a 
enfocament educatiu no formal, per al desenvolupament de les competències 
clau i rellevants dels joves. L’activitat ha quedat posposada degut a la covid-19 i 
s’implementarà al llarg de l’any 2021. 
 

 JOB SHADOWING –YOUTH LEADERSHIP FOR CHANGE 
 
Del 7 al 14 de febrer del 2020, la FCV va acollir a Barcelona a un grup de joves 
adolescents, com a participants en l’experiència de formació pràctica ‘Youth 
Leadership for Change’. 
 
Un total de 6 joves, 5 noies i un noi, d’entre els 14 i 18 anys d’edat, que s’havien 
format en el seu país sobre els temes de participació, ciutadania i incidència 
política, van escollir Barcelona per continuar aprenent sobre aquests temes, fent 
servir, aquest cop, l’experiència directa, l’intercanvi i l’observació com a font 
principal d’aprenentatge. 
 
Al llarg de la setmana el grup, va trobar-se amb joves de la seva edat, activistes i 
col·laboradors/es d’entitats no lucratives,grups informals, joves que participen en 
activitats de la FCV i responsables de consells i òrgans de participació, que 
gestionen serveis i recursos públics per a joves, com, per exemple, com el Centre 
d’Informació i Assessorament per a Joves de Ciutat Vella o el Centre 
Cívic Drassanes. 
 
El grup va reunir-se amb tècnics i informadors juvenils, per tal de conèixer el 
funcionament i les activitats d’aquests espais i, fent servir el diàleg van aprendre 
sobre aquests serveis i identificar pràctiques exitoses pel que fa a fer possible la 
participació de joves en els òrgans i processos de presa de decisió. 
 
El programa els va oferir l’oportunitat de conèixer la normativa de participació de 
Barcelona i els òrgans i processos existents per incidir i proposar iniciatives 
ciutadanes, el paper que juguen les entitats socials i de base comunitària a la 
ciutat, així com els usos que les persones joves fan de l’espai públic. 
 
Del conjunt d’activitats destaquem la tarda on van conèixer i cuinar amb un grup 
de joves del Casal de Barri Folch i Torres, així com dues activitats realitzades a 
l’aire lliure: el taller de teatre social al Teatre Grec, a Montjuïc, i, a la Plaça de les 

https://www.catalunyavoluntaria.cat/intercanvi-juvenil-el-poder-del-teatre/
https://www.catalunyavoluntaria.cat/intercanvi-juvenil-el-poder-del-teatre/
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3 Xemeneies, l’assaig i filmació d’un vídeo dedicat a les danses tradicionals 
georgianes.  
 
De fet, la valoració de l’activitat per part del grup va ser molt positiva, assolin-se 
les seves expectatives tant pel que fa al programa d’activitats com els aspectes 
organitzatius. 
 
L’activitat forma part del projecte per a l’intercanvi de bones pràctiques i la 
innovació en el treball amb joves ‘Empower for change’, de més de dos anys de 
durada, coordinat per l’entitat georgiana ‘Academy for Peace and Development’ i 
realitzat amb el suport del programa Erasmus+ de la Comissió Europea, en el marc 
del qual l’any 2018 la FCV ja va acollir a un grup de representants polítics de 4 
municipis georgians. 

ERASMUS+ VOCATIONAL, EDUCATIONAL AND TRAINING – VET. ENVIAMENT 
 
Durant l’any 2020, a la FCV hem contactat amb diferents centres de formació 
professional de Catalunya per donar-los suport en l’organització de les mobilitats 
Erasmus+ per tal de que els i les estudiants de grau mig i grau superior, puguin 
realitzar unes pràctiques a un altre país Europeu.  
 
En concret, hem establert col·laboracions amb l’INS Joaquim Mir, l’INS Sa 
Palomera i amb el CECAC. Les mobilitats han quedat posposades i es 
desenvoluparan al llarg de l’any 2021. 

ERASMUS+ VOCATIONAL, EDUCATIONAL AND TRAINING – VET. ACOLLIDA 
 
Tot i la situació marcada per la pandèmia durant l’any 2020, la FCV va acollir a 
Barcelona i a Hospitalet de Llobregat la visita d’estudi internacional ‘El model 
Barcelona-ecosistema de suport a estudiants amb necessitats educatives 
especials’, del 1 al 8 de setembre.  
 
L’activitat va comptar amb la participació de 9 docents d’un centre de formació 
ocupacional dedicat al turisme, de la ciutat de Kazanlak (Bulgària), encapçalat pel 
seu equip directiu, a la nostra ciutat per realitzar un programa intens que els 
permetés conèixer experiències i pràctiques per fer millor la seva feina com a 
docents i a oferir un suport integral a persones joves amb dificultats per realitzar 
els continguts curriculars pel fet de tenir una diversitat funcional, discapacitat, 
condició o situació personal complexa i que, per raó d’aquesta, no poden 
participar o completar els seus estudis, dificultant el seu accés a una primera 
feina. 
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El grup va trobar-se amb professionals del sector social, jove i emprenedor,que 
van compartir les seves experiències de formació i d’integració social i laboral 
pera joves amb necessitats especials; visitant entitats socials no lucratives com 
Mescladís i  Associació Educativa Meritxell Adam,  iniciatives socials i 
empresarials amb una trajectòria tant destacada com és l’Hostal In&Out o, de 
més recent creació,com és l’Espai Egg, així com el centre de formació dedicats al 
turisme de Barcelona: l’ECAT Barcelona -Escola Lluïsa Cura. 
 
El grup de participants va tenir temps per participar en dos tallers culinaris 
(dedicats a la gastronomia síria i catalana), a realitzar una visita guiada pel barri 
gòtic, a gaudir d’un concert de rumba catalana a la Plaça Reial i a passejar-se per 
una ciutat certament diferent a la que coneixíem: sense turistes. 
 
L’activitat és una mobilitat dedicada a l’aprenentatge de professionals de 
l’educació, acollida per la FCV en el marc d’un acord d’associació amb el centre de 
formació de turisme i el Centre d’Iniciatives Europees StaraZagora, realitzada amb 
el suport del programa Erasmus+ de la Comissió Europea i l’agència nacional de 
Bulgària.   
 
Fent clic aquí podeu veure el vídeo resultant del projecte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZqOnP7yg1cA
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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 duu 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.  

SEMINARI INTERNACIONAL “YOUTH LEADERSHIP FOR ADVOCACY” 
 
“YOUTH LEADERSHIP FOR ADVOCACY” és 
un seminari organitzat per la FCV que el 
l’any 2020 va rebre el suport del programa 
Erasmus+ de la Comissió Europea. Aquesta 
activitat està promoguda per 15 entitats no 
lucratives i juvenils de 13 països, amb les 
quals la FCV col·labora, i  té la voluntat de 
reunir a 24 persones, líders de les mateixes 
entitats que, tot i tenir àmbits d’actuació 
diferents, volen millorar les seves capacitats 
per ajudar a persones joves a realitzar accions d’incidència, a dissenyar i a 
promoure campanyes i iniciatives per a la defensa de drets i per la creació de 
noves lleis i drets. 
 
Els 4 objectius de l’activitat són: 
1) comprendre que la incidència (‘advocacy’) és part del nostre paper com 
entitats no lucratives i juvenils; 
2) aprendre com donar suport a les persones joves perquè assumeixin lideratge 
en l’organització de noves accions d’incidència, participant activament en totes 
les fases; 
3) identificar els coneixements, habilitats i actituds necessàries per realitzar 
aquestes accions amb èxit; 
4) recopilar les eines vàlides per desenvolupar i reconèixer aquesta competència 
complexa i específica. 
 
La idea final és motivar a les entitats sòcies per realitzar accions d’incidència en 
les seves comunitats per fer possible que totes les persones tinguin les mateixes 
oportunitats per a realitzar un voluntariat. 

https://www.catalunyavoluntaria.cat/youth-leadership-for-advocacy/
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Malauradament, tenint en compte la crisi sanitària global que portem 1 any i mig 
vivint, el seminari encara no s’ha fet realitat. De fet, l’activitat té previst realitzar-
se en el format clàssic presencial a Vilanova i la Geltrú, el que significa una 
oportunitat excel·lent per trobar-se amb socis/es i companys/es del tercer sector 
social i juvenil d’Alemanya, Bulgària, Estònia, Grècia, Itàlia, Letònia, Macedònia 
del Nord, Polònia, Portugal, Romania, Sèrbia i Turquia. Així doncs restem a 
l’espera de la millora del context actual per portar a terme el seminari el més aviat 
possible i amb la màxima seguretat.  

KA2 “MAINSTREAMING MEDIA LITERACYAND THINKING COMPETENCES” 
 
En la mateixa línia del seminari descrit al apartat anterior, la FCV ha rebut el 
suport del programa ERASMUS+ de la Comissió Europea per coordinar el projecte 
d’associació estratègica en l’àmbit de la joventut “Mainstreaming Media Literacy 
and Thinking Competences in Youth Work”.  
 
El projecte és una iniciativa de 17 mesos de durada, organitzada per la FCV en 
associació amb 4 entitats no lucratives i no governamentals juvenils més amb què 
la FCV col·labora des de fa anys, de Grècia, Portugal, Itàlia i Hongria, totes elles 
amb una destacada trajectòria en el treball amb joves a escala internacional i en el 
desenvolupament d’accions educatives utilitzant una metodologia no reglada i 
intercultural. 

L’objectiu principal de la iniciativa és popularitzar dues competències que 
considerem molt rellevants: la capacitat de pensar i d’alfabetització mediàtica. 
Per aconseguir-ho, recopilarem pràctiques, experiències i coneixements per 
crear un manual que serveixi com a guia per a organitzar noves activitats 
educatives (socials, culturals) que permetin difondre i desenvolupar ambdues 
competències. 

El manual, destinat a treballadors juvenils, educadors, formadors i professors, es 
publicarà en línia en 7 llengües (anglès, portuguès, grec, italià, hongarès, espanyol 
i català) abans de finalitzar el projecte, a l’estiu de 2022.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.catalunyavoluntaria.cat/mainstreaming-media-literacy-and-thinking-competences-in-youth-work/
https://www.catalunyavoluntaria.cat/mainstreaming-media-literacy-and-thinking-competences-in-youth-work/
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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 de 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. 
 

CAPSA D’EINES PER UN VOLUNTARIAT ACTIU 
 
Durant l’any 2020, la FCV ha dut a terme el projecte 'Capsa d'Eines per un 
Voluntariat  Actiu’ fent servir al llarg de l'any diferents estratègies per oferir eines 
útils perquè les entitats de voluntariat catalanes facin programes de voluntariat 
actiu: inclusius, participatius, formatius i enfocats en resultats. 

La pandèmia ha afectat l'activitat, que 
ha sofert diferents canvis. L'activitat 
principal consistent en 3 jornades de 
formació, de dos dies cadascuna, per a 
persones supervisores d'activitats de 
voluntariat, previstes al febrer i març 
del 2020. Es van decidir posposar per 
portar-ho a terme durant els mesos de 
maig i juny 2020 però malauradament 
va començar la crisi sanitària mundial. 
Així doncs, es va decidir posposar de 
nou fins a finals d’any. A la fi, l’equip de 
la FCV va fer l’esforç de convertir una 
activitat de formació presencial de 15 
hores en una formació en línia de 16 hores, convocant de nou a les entitats de 
voluntariat a una sèrie de 4 tallers de 4 hores cadascun. 
 
Per promoure l'activitat la FCV va realitzar dues sessions informatives durant el 
mes de novembre del 2020. Tot i el clar objectiu de portar a terme l’activitat a 
finals del 2020, la formació en línia es va a principis del 2021.  
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Finalment per manca d'inscripcions es va decidir convertir els recursos en vídeos 
curts on expliquem la nostra concepció del voluntariat i compartim alguns dels 
recursos i eines de gestió i de millora organitzativa que més poden servir per a la 
creació de programes de voluntariat actiu.  
 
Per a consultar els recursos resultants de capsa d’eines.  
 
L'activitat ha estat realitzada amb el suport de la Direcció General d'Acció Cívica i 
Comunitària- Departament de Benestar Social i Famílies-Generalitat de 
Catalunya.  
 

JORNADA PER LA VALIDACIÓ DE COMPETÈNCIES EN EL VOLUNTARIAT 
 
La FCV va participar l’1 de desembre en la jornada  ‘Aportant valor al voluntariat. 
Reconeixement de Competències’, dedicada a conèixer eines per a l’ identificació, 
desenvolupament, reconeixement i validació de les competències que es guanyen 
fent voluntariat. 

 
La jornada, organitzada per l’entitat Plena Inclusión Madrid (PVE), federació 
d’entitats que donen suport a persones amb discapacitat intel·lectual i que agrupa 
a més de 100 entitats (formades per més de 4500 professionals i més de 2500 
persones voluntàries), va comptar amb la participació i el suport de la Plataforma 
del Voluntariado de España, xarxa que agrupa, per la seva part, a més de 80 
entitats i representa el sector del voluntariat en l’àmbit estatal, 
l’entitat Reconoce, amb seu a de Galícia, que compta amb l’adhesió de més de 
140 entitats i 1500 persones voluntàries, i la Fundació Catalunya Voluntària. 
 
La PVE va presentar el seu programa de reconeixement de competències per a 
persones voluntàries Vol+, Reconoce va presentar l’eina que empra, amb el 
mateix nom, per certificar les competències i la FCV, per la seva part, va presentar 
la seva estratègia educativa, enfocada en donar a les persones voluntàries 
oportunitats i incentius per millorar les habilitats i actituds, que la mateixa 
persona voluntària escull i que cada dia són percebudes com més rellevants per 
trobar feina. 

La FCV entén el voluntariat com la millor manera d’aprendre i de desenvolupar 
interessos, habilitats i actituds i, des dels seus inicis, fa ús d’eines perquè les 
persones que fan voluntariat puguin identificar  les seves competències, 
relacionar-les  amb la seva formació i interessos professionals i certificar-les.  

PARTICIPACIONS INTERNACIONALS 

A continuació una breu explicació sobre les participacions més rellevants per part 
de la FCV a escala internacional durant l’any 2020.  
 

https://www.youtube.com/channel/UCCy3_1KLswZL-lO3OZhIZwQ
https://plenainclusionmadrid.org/
https://plataformavoluntariado.org/
https://plataformavoluntariado.org/
https://reconoce.org/
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FÓRUM EN LÍNIA – PARTICIPACIÓ JUVENIL A L’EST D’EUROPA  
 

La FCV ha participar en el ‘Youth Engagement Summit’, fòrum internacional que 
va tenir lloc en línia els darrers 2 i 3 de juliol 2020 dedicat als reptes per a la 
participació de les persones joves en les seves societats. 
 
La trobada, realitzada amb el suport del programa EU 4 Youth de la Comissió 
Europea, va comptar amb la participació de més de 400 persones, incloent a 270 
representants d’entitats no governamentals dels 6 països associats de la regió 
veïna de l’Est d’Europa: Armènia, Azerbaijan, Bielorússia, Geòrgia, Moldàvia i 
Ucraïna, i prop de 150 representats d’altres països (de la Unió Europea). 

En el fòrum van tenir lloc ponències, diàlegs i tallers, on responsables d’entitats 
van escoltar a representants de governs, institucions comunitàries i experts de la 
regió (prop de 50), en una trobada que, al ser virtual, va suposar un repte 
organitzatiu important, superat amb èxit per un equip internacional de facilitadors 
format per més de 20 persones. 

Els temes tractats van ser quines són les necessitats més urgents de les persones 
joves a la regió, com ajudar-los a participar en iniciatives socials i comunitàries, 
com afavorir que formin part dels processos de presa de decisió, quins obstacles 
cal superar perquè les seves veus i propostes puguin existir, ser escoltades i 
preses en consideració per part de les autoritats, etc. 

Participar en el fòrum ens ha permès conèixer de primera mà quines les opinions i 
preocupacions de ministres, directors generals i secretaris d’estat en els àmbits de 
la joventut i de la formació/educació, a més a més d’accedir a informació nova 
sobre programes, polítiques i estratègies de diverses institucions comunitàries. 

Participar en el fòrum ha estat útil  per reflexionar sobre els canvis que l’actual 
situació de pandèmia ens exigeix realitzar dins de les mateixes entitats, per tal de 
treballar amb els mitjans digitals i per prioritzar la participació de grups i persones 
joves en situació de major vulnerabilitat en tots els processos de participació 
social, comunitària i política. 

 ESCOLA D’ESTIU DEL VOLUNTARIAT 
 
Del 28 al 30 de juliol del 2020 va tenir lloc la 21ª Escola d’Estiu del Voluntariat, on 
la FCV va participar, per primer cop en un format en línia. 

Les sessions van dedicar-se a temes d’actualitat i, des d’una vessant pràctica, van 
ajudar a reflexionar sobre qüestions que afecten el nostre dia a dia com a 
persones voluntàries i treballadores a entitats del tercer sector, com són la 
necessitat d’adaptar-se als canvis i introduir sistemes de gestió més àgils o bé l’ús 

https://www.eap-events.eu/website/2621/
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d’aplicacions digitals com a eines per a treballar plegats i, en definitiva, aprendre a 
fer un ús més intensiu i extensiu de les noves tecnologies. 

L’Escola va donar solucions, consells i tècniques per continuar endavant, primer 
com a persones, i, segon, com a líders d’entitats no lucratives catalanes, que 
ofereixen i tenen intenció de continuar oferint tot un conjunt d’activitats i serveis 
a centenars de milers de persones que viuen en situació de gran incertesa i 
vulnerabilitat. 

NOVES INCORPORACIONS EN XARXA 
 
                                  Aliança Educació 360º 
 
La FCV s’ha adherit a l’Aliança Educació 360º en l’any 2020, que es tracta d’una 
proposta de la Fundació Jaume Bofill, la Diputació de Barcelona i la Federació de 
Moviments de Renovació Pedagògica que defensa i promou una idea: l’educació 
és un dret fonamental que totes les persones han de poder gaudir més enllà de 
l’escola. 
  
L’Aliança Educació 360º està formada per 
un bon nombre de municipis, consells 
comarcals, consorcis, centres educatius, 
xarxes, professionals, entitats no 
lucratives, centres culturals, esportius, de 
recerca, etc. que volen treballar per la 
creació de més i millors oportunitats 
educatives en tots els temps i espais de la 
vida, així com promoure la necessitat de 
connectar l’educació i els aprenentatges lectius i no lectius, ‘per a que cada infant  
i jove construeixi el seu propi itinerari vital amb equitat i sense exclusions’. 
 
    Barcelona + sostenible 
 

A més a més, durant l’any 2020 la FCV s’ha unit a la xarxa Barcelona + Sostenible 
per mostrar el nostre compromís amb la sostenibilitat ambiental, social i 
econòmica per construir col·lectivament una ciutat responsable amb les persones 
i l’entorn. 

    Xarxa APROVE 
 

Per últim, la FCV ja és part de la xarxa APROVE, Associació de Suport a Projectes 
de Voluntariat Europeu. Aquesta adhesió donarà un cop de mà a la FCV per estar 

https://www.educacio360.cat/
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/pginabsicaambdesplegables/que-es-barcelona-sostenible
https://www.yeseuropa.org/servicio-voluntariado-europeo/
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connectada amb altres entitats que tenen les mateixes dificultats, les mateixes 
preguntes i les mateixes ganes de millora.  

EINES FORMATIVES EN LÍNIA 

Com ja s’ha comentat en anteriors apartats, l’any 2020 ha suposat un gran 
impacte en la mobilitat internacional. La FCV, lluny que quedar-se amb els braços 
creuats, va aprofitar per fer un seguit de formacions en línia, sobre diferents 
temàtiques i obertes a qualsevol persona que estigues interessada a participar. A 
continuació una breu descripció de les activitats realitzades:  
 
- Informa’t sobre el voluntariat Europeu! 

El dia 15 d’octubre a les 17:30h la FCV va realitzar  una sessió informativa en 
línia per explicar i resoldre dubtes sobre el programa de Comissió Europea: 
Cos Europeu de Solidaritat -CES i els projectes de Voluntariat Europeu. 
Per a més informació.  

 

- Decide a través de tus valores, y pasa de etapa! 

El 28 d’octubre es va crear i compartir un taller de “Coaching x Valors”per tal 
d’oferir orientació a joves que s’estaven plantejant fer una estada a un altre 
país o bé, havien tornat de fer un voluntariat europeu i no sabien que fer. El 
taller es va focalitzar en la importància de conèixer els valors propis i la seva 
rellevància a l’hora de prendre decisions. El taller es va realitzar amb la 
col·laboració de l’Alberto Jiménez. 
Per a més informació.  

 

- Educació no-formal i voluntariat en espais de lleure juvenil 
El dia 29 d’octubre a les 17:30h la FCV va organitzar una sessió formativa en 
línia sobre l’educació no-reglada i el seu gran valor afegit en els espais de 
lleure juvenil. També es va tractar com el voluntariat pot ser una molt bona 
eina per animar a persones joves a participar activament en espais de lleure.  
Per a més informació.  

 
- Experiències en viu, Voluntariat Europeu 

El dia 3 de desembre a les 12h la FCV va coordinar una xerrada col·laborativa 
entre voluntàries i ex-voluntàries, per compartir la seva experiència en el 
voluntariat internacional. D’aquesta manera les persones participants van 
conèixer de primera mà experiències de voluntariat europeu i el seu impacte. 
Per a més informació.  

 
- Human Rights in Poland 

El 17 de desembre la Iwona, voluntària arribada de Polònia en el marc del seu 
projecte de Voluntariat Europeu, va idear i realitzar un taller en línea sobre els 
Drets Humans a Polònia.  
Per a més informació.  

https://www.catalunyavoluntaria.cat/event/erasmus-days/?event_date=2020-10-15
https://www.catalunyavoluntaria.cat/event/coaching-valores/?event_date=2020-10-28
https://www.catalunyavoluntaria.cat/event/educacio-noformal/?event_date=2020-10-29
https://www.catalunyavoluntaria.cat/event/experiencies-viu/?event_date=2020-12-03
https://www.catalunyavoluntaria.cat/event/hr-poland/?event_date=2020-12-17
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- Sessions informatives en línia 

Des de l’inici de la pandèmia la FCV ha realitzat sessions informatives en línia, 
individuals i en grup adaptades 100% a les necessitats de les persones 
interessades.  
Per a més informació.  

 
- 21 idees útils sobre que fer aquests dies! 

Article publicat a la web de la FCV tres setmanes després de declarar-se l’estat 
de alarma amb 21 coses per fer proposades per tots els membres de la 
fundació en aquell moment.  
Per a més informació.  

 
- Què ens pot aportar una formació europea?  

Article publicat a la web de la FCV per donar a conèixer els avantatges i 
beneficis que et pot aportar el fet de participar en una formació internacional.  
Per a més informació.  

 
- Beneficis de participar en un intercanvi juvenil 

Article publicat a la web de la FCV on es comparteix l’experiència personal de 
la nostra coordinadora durant la seva participació en projectes d’intercanvi 
juvenil.  
Per a més informació.  

 
- Que pots aprendre durant un voluntariat local 

Article publicat a la web de la FCV el dia 20 de juny 2020 per promoure el 
voluntariat local i animar a tot tipus de persones a implicar-se i aportar el seu 
granet de sorra i buscar el bé col·lectiu. 
Per a més informació.  

 
- 10 Raons per fer un Voluntariat Europeu 

Article publicat a la web de la FCV i escrit per Marc Orozco, col·laborador de 
l’entitat, on explica en primera persona les raons per les quals el va enriquir 
realitzar un voluntariat internacional.  
Per a més informació.  

 
- Pràctiques a l’estranger, una experiència per viure!  

Article compartit a la web de la FCV on s’explica la importància de sortir de la 
zona de confort per tal de millorar habilitats personals i professionals. 
Per a més informació.  

 
- Què és la Fundació Catalunya Voluntària?  

Durant el període de confinament derivat de la situació sanitària l’any 2020 la 
Kasia, voluntària de Polònia, va fer un vídeo interactiu per donar a conèixer la 
FCV d’una manera divertida.  

https://www.catalunyavoluntaria.cat/event/informat-en-linia/?event_date=2020-03-31
https://www.catalunyavoluntaria.cat/21-idees-utils/
https://www.catalunyavoluntaria.cat/beneficis-formacio-europea/
https://www.catalunyavoluntaria.cat/beneficis-intercanvi-juvenil/
https://www.catalunyavoluntaria.cat/es/aprender-voluntariado-local/
https://www.catalunyavoluntaria.cat/10-raons-per-fer-un-voluntariat-europeu/
https://www.catalunyavoluntaria.cat/practiques-estranger-experiencia/
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Per a més informació.  
 

ESDEVENIMENTS RELLEVANTS A ON LA FCV HA PARTICIPAT 
 
A continuació es mencionen breument els esdeveniments en el quals la Fundació 
Catalunya Voluntària ha participat al llarg del any 2020.  
Gener 

 9 de gener: Xerrada Informativa sobre el projecte TLN. Vilafranca del 

Penedès. 

 20 de gener: Conflicte, polarització i diàleg al RegneUnit. Institut 

Català Internacional per la Pau. Palau Macaya, Barcelona.  

 23 de gener: Trobada amb la xarxa Barcelona Anti-rumors. Barcelona 

 31 de gener: Reunió amb Fundació Catalana de Voluntariat Social. 

Barcelona. 

Febrer 

 10 de febrer: Participació en la sessió de justificació de la Convocatòria 

Ordinària de Subvencions per Entitats en l’àmbit de política social. 

Departament de Joventut, Generalitat de Catalunya.  

Març 

 3 de març: Taller sobre gènere i treball amb els i les joves participants del 

programa TLN. A càrrec de Institut Diversitas. Casa del Mar, Barcelona. 

 5 de març : Taller sobre drets laborals amb els i les participants del 

programa TLN. A càrrec de Punt de Defensa de Drets Laborals de 

l’Ajuntament de Barcelona. Casa del Mar. 

 5 de març: Reunió amb Amanda de l’entitat Llar d’Enric Dossó. Barcelona 

 18 de març: Gestió de la relació amb grups d’interès. ESADE Fòrum. 

Barcelona. 

 27 de març: Reunió amb Fundació Catalana de Voluntariat Social. 

Barcelona. 

Abril 

 21 d’abril: Participació en la càpsula formativa sobre consum responsable. 

A càrrec de Centre de Recursos per les Associacions Juvenils de Barcelona 

(CRAJ). 

 24 d’abril: Reunió en línia amb l’equip de EcoRasmus.  

 27 d’abril: Participació en la formació sobre Reptes i Oportunitats per 

treballar en l’Econòmia Social i Solidària (ESS). A càrrec de Barcelona 

Activa. 

Maig 

 15 de maig: Participació en la conferència Nueva Economia Fòrum-

GuyRider- Responsable International Labout Organization (en línia). 

https://www.youtube.com/watch?v=PAKScTSL53w


 
21 

21 

 18 de maig: Participació en la conferència Nueva Economia Fòrum.  

Margaritis Schinas, Vicepresident CE (en línia). 

Juny 

 1 de juny: Inici del curs TEP Virtual Exchange Erasmus+. 

 4 de juny: Participació en la conferència en línia Nueva Economia Fòrum.   

David Sassoli, president Parlament Europeu. 

 11 de juny: Participació en la conferència Situació del COVID al Món. 

Fundación Integrarnos, Argentina (en línia). 

 17 de juny: Participació en el webinar ESADE - Plataforma Youtube.  

 30 de juny: Participació virtual en la reunió de la Xarxa Barcelona Anti-

rumors.  

 30 de juny: Participació en el webinar IAVE, Volunteering in Brazil. Study 

cases (en línia).  

Juliol 

 2/3 de juliol: Participació en el Fòrum Internacional EU Youth Window 

East Partnership.  

 21 de juliol: Participació en la reunió de la Red Español de la Fundació 

Anna Lindh amb tots els membres (en línia).  

 22 de juliol: Participació en la reunió amb CEI StaraZagora (Krasimira) per 

preparar la visita del programa VET (en línia). 

 23 de juliol: Participació en la reunió Inter Alia Network (campaign 

planning). 

 28/29/30 de juliol: Participació en l’Escola d’Estiu del Voluntariat. 

 30 de juliol: Participació en el webinar IAVE 8 Strategies for Creating an 

Inclusive Volunteer Program. 

Setembre 

 1 al 8 de setembre: Període de la visita acollida, per la FCV, en el marc del 

programa VET a Barcelona.  

 9 de setembre- Reunió team EcoRasmus (en línia). 

 21/22/23 de setembre: participació en BizBarcelona(en línia).  

 22 de setembre: Participació en la sessió en el webinar de la Fundació 

Jaume Bofill Educació. 

 23 de setembre: Participació en el Congreso TSC20 -PYMES Més Socials, 

Més Competitives - PIMEC, La Caixa. 

 23 de setembre: Participació en el webinar HedgeHog Concept. University 

of Peace Costa Rica.  

 24 de setembre: Participació en l’assemblea general de World Our Home. 

 29 de setembre: Participació en l’assemblea general Coordinadora 

d’Entitats del Poble Sec.  
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 30 de setembre: participació en el Congrés Mediterrani al Palau de 

Pedralbes organitzat per DIPLOCAT i IEMED.  

Octubre 

 1 d’octubre: Participació a la xerrada European Youth Goals. 

 2 d’octubre: Participació en la conferència Maria Neira- Responsable OMS 

(en línia). Nueva Economía Fòrum.   

 8 d’octubre: Participació en el Foro Joven 2030 Barcelona organitzat per 

AIESEC.  

 15 d’octubre: Participació en la reunió LifeBeyond the EU Campaign 

organitzat per InterAlia (en línia).  

 21/22 d’octubre: Participació a la formació impartida per Escuela de 

Otoño del Voluntariado. Plataforma de Voluntariado de España. 

 22 d’octubre: Participació en la conferència internacional Mediterranean 

+25 Dialogues, UpM-Acció Exterior. 

 26 d’octubre: participació en la reunió de Xarxa Barcelona Anti-rumors 

(XBCNA). 

 28 d’octubre: Participació en la trobada per els membres de la Red 

Española de la Fundación Ana Lindh (REFAL).  

Novembre 

 5 de novembre: Participació en la trobada per els membres de la Red 

Española de la Fundación Ana Lindh (REFAL). 

 13 de novembre: Participació en la reunió per a preparar la jornada 

formativa Reconeixement Competències del Voluntariat(en línia).  

 13 de novembre: participació en la trobada virtual de l’Associacionisme i 

el Voluntariat.  

 13 de novembre: Setmana de la responsabilitat social i els Objectius de 

Desenvolupament Sostenible. Sessió sobre Lideratge femení (en línia).  

 24 de novembre: Participació en la sessió regional per a revisar el Pla de 

Joventut 2021-2027. Generalitat de Catalunya.  

 24 de novembre: Participació en el webinar Agenda 2030, els ODS i la 

seva aplicació a Catalunya(en línia). 

Desembre 

 1 de desembre: Participació en la formació Milloreu l’impacte social i 

ambiental dels vostres projectes a càrrec de Torre Jussana (en línia).  

 3 de desembre: Participació en la trobada FemXarxing de la plataforma 

Barcelona+Sostenible (en línia).  

 11 de desembre: Acte celebració Dia Internacional del Voluntariat, 

Fundació Catalana de Voluntariat Social. 
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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. 
 
Durant l’any 2020, la FCV va renovar el patronat donant lloc a certes 
modificacions en els càrrecs. Ens agradaria destacar el canvi de president, que des 
de la creació de la Fundació ha estat en Jaume Martí i al qual volem agrair la seva 
dedicació i suport a l’entitat. A continuació, el llistat de càrrecs del patronat 
actualitzats:  
 
Patronat 
President  Josep Maria Alonso Farré 
Vicepresidenta  Marta Nin Camps  
Tresorer  Jaume Martí  
Secretària   Lorena Gaona Llabaria (amb veu, sense vot) 
Vicesecretari  Lluc Martí Pe (amb veu, sense vot) 
 
Vocals 
Rafael Angulo Ruiz 
Eduard Degollada Bastos 
Jaume Lanaspa Gatnau 
Rafael López Rueda 
Michel André Sánchez 
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 general. ‘Catalans al Món’  i Comunicació: Lorena Gaona 
Coordinació ‘Clam per la Pau’ i ‘Voluntariat Actiu’: Lluc Martí 
Coordinació de projectes: Ana Maria Gongadze 
Tècnica de projectes: Elena Fernandez 
Tutor/a: Marcel Balcells 
Tutor/a: Marc Orozco 
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Degut a la situació provocada per la covid-19, la FCV es va veure obligada a 
sol·licitar l’expedient temporal de regulació d’ocupació, conegut de manera 
abreviada com a ERTO, per mantenir la Fundació i els seus treballadors i 
treballadores. 
 
 

 VOLUNTARIS/ES EUROPEUS 
 
Voluntària de Servei Voluntari Europeu de Polònia  Kasia Rogala 
Voluntari de Servei Voluntari Europeu de Itàlia  Simone Bonetto 
Voluntària de Servei Voluntari Europeu de Polònia Iwona Wierzbanowska 
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 SUPORT, COL·LABORADORS I XARXES 

Per desenvolupar les seves activitats, la Fundació Catalunya Voluntaria 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:  
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  ANNEX 

 
INFOGRAFIA VOLUNTARIAT EUROPEU 
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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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INFOGRAFIA PERSONES JOVES AMB MENYS OPORTUNITATS 
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INFOGRAFIA TLN MOBILICAT 
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