
 

www.catalunyavoluntaria.cat  

                                                                    
Quan? Del 10 al 17 de gener del 2022,  

On? A Vilanova i la Geltrú (Barcelona). 
 

 
Per què? 
La incidència és probablement el tipus d'acció més rendible que poden dur a terme les entitats 
juvenils i no governamentals, ja que els seus efectes duren diversos anys (generacions fins i tot). La 
incidència és també una forma vàlida de millorar la societat i d'ajudar a les persones i grups més 
necessitats, incloses les persones joves. 
 
La raó de ser de l'activitat, posposada durant més d'un any a causa de la pandèmia Covid 19, 
segueix sent rellevant, atès que, si bé la crisi sanitària disminueix, són nombroses les crisis que 
encara existeixen i, per tant, segueix sent del tot vàlid afirmar que les persones joves poden 
aconseguir un impacte enorme en les seves societats a través d'una incidencia reeixida, sempre que 
creguin en una causa, en si mateixos / es i comptin amb un conjunt de competències, que 
explorarem i aprendrem en aquesta activitat. 
 
A través de la incidència, els / les joves poden crear consciència social sobre alguns dels reptes 
locals, regionals i mundials més urgents, inclosa la crisi sanitària i climàtica, la cultura de guerra 
predominant, la crisi de refugiats, la xenofòbia, la vulneració sistemática i atacs als drets humans, 
etc. en un context que ha canviat i que ens sembla més incert i complex ara que fa tan sols un parell 
d'anys, quan vam començar a preparar l'activitat. 
 
El seminari 'Youth Leadership for Advocacy' promou la idea que totes les organitzacions juvenils, no 
governamentals i sense ànim de lucre poden influir en la política i en els assumptes públics en la 
mesura que són capaços d'encoratjar i donar suport als / les joves a liderar accions d'incidència, a 
protagonitzar els canvis que consideren necessaris en cada comunitat. 
 

Els 4 objectius generals 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 específica. 
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Els 4 objectius específics del seminari són: 
 
-Compartir històries, pràctiques i experiències, reeixides o no, sobre accions d'incidència realitzades 
per les organitzacions promotores a escala local, regional, nacional, europea i internacional. 
-Definir conjuntament un marc de competències "perquè els joves assumeixin el lideratge realitzant 
accions d'incidència pública" que puguem utilitzar en cada organització promotora. 
-Ajudar els participants a desenvolupar les 4 competències clau durant la mateixa activitat. 
-Aprendre a dissenyar, implementar i avaluar una campanya. 
 

 

Les 4 competències (habilitats i actituds) específiques a les quals es dedica l'activitat són: 1) 
lideratge, 2) comunicació efectiva, 3) treball en xarxa i 4) realització de campanyes. 

 

 

L'enfocament de l'activitat és utilitzar les experiències i pràctiques existents per a realitzar una 
definició conjunta d'un marc competencial, que ajudi a tot el grup a aprendre noves eines i 
activitats que serveixin per desenvolupar aquestes competències específiques, utilitzant per a això 
la metodologia de l'aprenentatge no formal i intercultural, portant a terme tallers, jocs, simulacions, 
presentacions, debats, exercicis en grup, etc. 

El programa final dependrà de les contribucions de cada entitat promotora i de l'experiència i 
trajectòria de cada participant, base perquè el grup adquireixi nous coneixements i inspiració, 
gràcies a l'intercanvi i aprenentatge entre iguals. 

La nostra idea és recopilar i intercanviar eines i activitats que puguin servir a les organitzacions 
promotores per desenvolupar una major resiliència i reforçar una estratègia d'incidència pròpia. 
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Els principals resultats previstos són: 
- Crear un marc competencial per afavorir que els / les joves assumeixin un major lideratge 
realitzant accions d'incidència. 
- Crear un manual o guia en línia, amb la col·lecció de les eines i pràctiques que farem servir i 
presentarem durant l'activitat. 
- Crear noves idees de projectes relacionats amb els temes de l'activitat, a nivell local, regional i 
internacional. 

 
Qui? 
Tenim previst reunir a Vilanova i la Geltrú (Barcelona) a 24 treballadors juvenils (gestors de 
projectes, educadors) implicats en les 14 organitzacions promotores, de 12 països, els quals tindran 
l'oportunitat de realitzar presentacions, facilitar tallers i compartir algunes de les eines que utilitzen 
per incidir en els afers públics. 
 
La llista d'entitats juvenils, centres de voluntariat i grups informals de joves que organitzen 
l'activitat (i països participants) és la següent: Active Bulgarian Society (Bulgària); Seiklejate 
Vennaskond (Estònia); European Movement 'World Our Home' (Letònia); Inter Alia i United 
Societies of Balkans (Grècia); CEIPES (Itàlia); Kreaktiv i Sfera International Bitola (Macedònia del 
Nord); Kobiety Lodz (Polònia); Aventura Marão Clube (Portugal); Romanian Youth Movement for 
Democracy (Romania); Balkan IDEA Novi Sad (Sèrbia) i Loesje Turkey (Turquia).  

 

 
 
El seminari està organitzat i coordinat per la Fundació Catalunya Voluntària, gràcies a el suport del 
Programa Erasmus + de la Comissió Europea. 
 
 Per a més informació sobre l’activitat, podeu enviar un correu electrònic 
a projectes@catalunyavoluntaria.cat 
 
Lluc Martí
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