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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.

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.
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 innovadoresenfocadesa la promoció i el reconeixement
socialdel voluntariat, la Cultura de Pau, l’educació no formal il’aprenentatge
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intercultural. A més, col·labora activament amb altres entitats no lucratives,
xarxes, persones i institucions a escala 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 deVoluntariat Europeu, formacionsi
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
Durant la pandèmia, el projecte MOU-TE PER APRENDREes va veure greument
afectat degut a la situació sanitària de impacte mundial. Durant l’any 2021, però,
es va poder recupera molta de l’activitat que es va aturar durant el 2020. Al llarg
de l’any 2021, 79 joves s’han beneficiat del programa, entre voluntariat europeu i
intercanvis juvenils i formacions.
D’aquestes 79 persones, 44 han
participat en formacions i intercanvis;
35 persones han participat en projectes
de voluntariat europeu de curta i llarga
durada a Grècia, Àustria, França,
Bulgària, Regne Unit, Itàlia, Eslovàquia,
Suècia, Alemanya, Polònia, Espanya i
Irlanda del Nord.
Les persones joves que han participat en
projectes durant l’any 2021 són de tota
Catalunya, amb ciutats d’origen tan
variades com Barcelona, Vilanova i la Geltrú, Vic, Mataró, Badalona, Hospitalet del
Llobregat, Igualada, l’Ametlla de Mar, Vilafranca del Penedès, Sant Cugat,
Sabadell, Reus, Tarragona i Calella.
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Els projectes de mobilitat de curta durada han estat les següents:
-

From Pollution to Inclusion. 26.07–3.08 a Krusevac, Sèrbia.
Youth for Future 13–21.10 a Palermo, Italy.
The Power of Theatre 2–10.08 Cornellana, Catalunya.
Make Yourself More employable 11–19.08 a Katowice, Polònia.
Advocacy on Intersectionality(online) 6–8.04.
Run for your life 13–21.12 a Amarante, Portugal
.
Entrepreneurship a chance for young people from rural areas 1–11.09 a
Resita, Romania.
Youth Led Community Peacebuilding 2–10.07 Kobuleti, Georgia.
Rites of Passage 8–17.09 al Bosc de Dean, Anglaterra.
Change your attitude19–26.08 a Gánt, Hungria.
Biblioguidance in a confusing world 25.10–4.11 a Kysak, Budapest.
Natural Connections31.08–7.09 a Gdansk, Polònia.

TLN MOBILICAT –AMPLIANT HORITZONS: PRÀCTIQUES PROFESSIONALS A EU
Durant l’any 2021, la FCV ha pogut reactivar el TLN Mobilicat, 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 20 places per oferir a joves inscrits a Garantia Juvenil i
poder realitzar pràctiques professionals a Itàlia, Grècia o Portugal, durant un
període aproximat de 3 mesos de durada.
La fase de preparació del Flux 1 i 2 (Itàlia i Grècia respectivament) es va portar a
terme durant l’any 2020, tot i que el programa es va implementar l’any 2021. Per
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altra banda, la fase de preparació del Flux 3 (Portugal) es va dur a terme en format
en línia. Tot i les baixes provocades per l’aplaçament de les mobilitats, finalment
es van enviar 6 joves a Itàlia, 8 joves a Grècia i 6 joves a Portugal (alguns
seleccionats en l’inici del projecte, altres seleccionats després del brot de la
coid19).
De les 24 persones participants tan sols 13 de les persones originals van continuar
en la re-activació del programa l’any 2021. Tot i així, es van omplir 20 de les 24
places. El perfil de les persones participants era divers tot i que la gran majoria
van realitzar les pràctiques en el tercer sector. L’àmbit del disseny gràfic, la
fisioteràpia o la informàtica eren alguns dels sectors en els quals els i les
participants van tenir l’oportunitat d’adquirir experiència professional.
A més, cal destacar la presentació del projecte TLN Mobilicat per la convocatòria
2021-2022, que es va aprovar al mes de novembre per implementar durant l’any
2022.
PROJECTES DE LLARGA DURADA –KA2
COORDINATS PER LA FCV
“Mainstreaming Media Literacy and Thinking Competences in Youth Work”
Durant el 2021, la FCV ha començat amb els tallers i les sessions informatives
d’aquest KA2 aprovat al 2020. El projecte d’associació estratègica en l’àmbit de la
joventut, amb el suport del programa ERASMUS+ de la Comissió Europea,
comptarà amb diferents activitats i mobilitats que es realitzaran durant el 202122.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.
En l’any 2021, s’han realitzat els tallers ‘Aprèn a Pensar’, dirigits a treballadors
juvenils i públic general per tal de aprendre eines per la reflexió i el pensament
crític.
“FINE Arts for FINE Learning“
La FCV ha rebut el suport de la Comissió Europea per implementar el
projecte d’innovació i de promoció de la creativitat en matèria de joventut ‘Fine
arts for FINE Learning’ que gira al voltant de les belles arts com a font
d’aprenentatge des d’una perspectiva europea, amb la col·laboració d’entitats de
Itàlia, Grècia, Hongria i Portugal.
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La pràctica de les disciplines artístiques considerades com a belles arts tenen,
entre moltes altres virtuts, el potencial d’oferir un tipus aprenentatge que podem
considerar ‘bell’. Fem servir la paraula anglesa ‘fine’, de ‘fine arts’ (belles arts)
com acrònim del tipus de formació que les 5 entitats promotores de la iniciativa
volem oferir iajudar a crear, en col·laboració amb empreses culturals i joves
artistes: una formació enfocada, inclusiva, nutritiva i compromesa (Focused,
Inclusive, Nutritive i Engaging).
Durant el 2021 es van realitzar sessions informatives per les mobilitat que es
realitzaran al 2022 i les activitats locals derivades d’aquestes mobilitats.
COORDINATS PER ENTITATS SÒCIES
“SPREAD THE GAME“
Spread the Game és un projecte KA2 de llarga durada, que ha rebut el suport del
programa Erasmus+ de la Comissió Europea, liderat per l’entitat
italiana Human Rights Youth Organization – HRYO, i que compta amb la
participació d’AddArt (Grècia), Celksi Mladinski Center (Eslovènia) i Fundació
Catalunya Voluntària-FCV a escala local. El projecte havia de començar al 2020,
però degut a la Covid-19, es va posposar al 2021.
L’objectiu general és l’anàlisi i l’observació de la gamificació com a eina per la
inclusió de diferents col·lectius en risc d’exclusió. En concret, el grup de treball al
llarg del projecte han estat les persones amb diversitat funcional. Així doncs,
durant l’any i mig de duració del projecte, les quatre entitats han treballat amb
joves amb diversitat funcionali l’ús de diferents aplicacions gratuïtes i jocs,
intercanviant bones pràctiques, amb la intenció d’entendre millor l’impacte que
aquestes eines poden tenir.
De fet, aquest treball s’ha desenvolupat mitjançant dues formacions
internacionals, una a Itàlia i l’altre a Eslovènia, per conèixer de primera mà
entitats i pràctiques locals que implementen la gamificació. Tanmateix, a l’hora de
treballar amb persones dins del col·lectiu de diversitat funcional, es va establir
col·laboració amb l’Escola Àuria (Igualada), un centre d’educació per joves amb
diversitat funcional, per poder aportar una perspectiva real al projecte. Aquesta
col·laboració es va fer palesa durant la mobilitat portada a terme a Palerm, Itàlia,
on les quatre entitats van comptar amb la participació de persones del col·lectiu i
on es van posar en pràctica les eines de gamificació, treballades en altres
mobilitats, i adaptades a les necessitats del grup.
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“ECORASMUS“
Ens alegra informar-vos que, després de més de 2 anys de preparació, hem rebut
el suport del programa Erasmus + de la Comissió Europea i de l’agència nacional
alemanya per dur a terme el projecte de cooperació per a la innovació i
intercanvi de bones pràctiques ‘ECOrasmus’.
L’objectiu de la iniciativa és recopilar i donar a conèixer les pràctiques ecològiques
i sostenibles que ens permetin organitzar activitats de mobilitat, intercanvi i
formació que, independentment dels temes que tractin, siguin ecològiques i
sostenibles. Al llarg del 2021 s’han portat a terme quatre reunions de treball en
línia per tal de coordina i organitzar el projecte de cara al 2022.
INTERCANVI JUVENIL: THE POWER OF THEATRE
La FCV va implementar l’intercanvi
juvenil ‘The Power of Theatre’, aprovat
durant el 2020. L’activitat es va dur a
terme a Cornellana, Lleida del 2 al 10
d’agost del 2021. L’activitat va comptar
amb 30 participants de Bulgària, Croàcia,
Itàlia, Romania, Polònia i Catalunya.
L’objectiu del projecte ha estat 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.
S’han utilitzat diverses vessants del teatre social, com el teatre fòrum, teatre
imatge, l’expressió corporal, la improvisació, el clown, el teatre comunitari, etc.
Que ha permès desenvolupar competències rellevants i altament importants com
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ara les relacions interpersonals, habilitats socials, treball en equip, iniciativa i
auto-motivació.
THE POWER OF THEATRE ha estat un projecte
intens, enriquidor i cultivador on les persones
participants han après sobre teatre, gestió
emocional, consciència corporal i aprenentatge
intercultural. Des de la FCV esperem tornar a
coordinar, en un futur proper, un intercanvi
juvenil on joves d’arreu del món puguin crear un
espai intercultural d’aprenentatge, respecte i
apreci mutu.

ERASMUS+ VOCATIONAL, EDUCATIONAL AND TRAINING – VET. ENVIAMENT
Durant l’any 2021, 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. S’ha facilitat la mobilitat de 49 joves, entre Itàlia i
Portugal.
Les mobilitats s’han dividit de la següent manera:
- INS Sa Palomera (Blanes)
6 Estudiants de Grau Mitjà amb destinació Catània, Itàlia.
- CECAC (Barcelona)
7 estudiants de Grau Mitjà amb destinació Amarante, Portugal
- INS Joaquim Mir (Vilanova i la Geltrú)
10 estudiants de Grau Mitjà amb destinacióp Catània, Itàlia
7 estudiants de Grau Superior amb destinació Beja, Portugal
5 estudiants de Grau Mitjà amb destinació Beja, Portugal
11 estudiants de Grau Superior amb destinació Amarante, Portugal
4 estudiants de Grau Mitjà amb destinació Amarante, Portugal
La majoria de perfils d’estudis eren informàtica (34) , amb 7 estudiants amb perfil
d’estudis d’activitats socioculturals, 1 comerç internacional i 5 de comerç.
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ERASMUS+ VOCATIONAL, EDUCATIONAL AND TRAINING – VET. ACOLLIDA
‘Career Opportunities in Agriculture’
Del 9 al 29 de maig la Fundació Catalunya Voluntària va acollir la visita i
experiència de pràctiques de Erasmus+ VET ‘Career Opportunities in Agriculture’,
en
conveni
amb
l’Escola
Professional d’Agricultura Vasil
Levsk, de Parvomay i en associació
amb l’entitat Centre d’Iniciatives
Europees ‘StaraZagora’ (Bulgària),
gràcies al suport del programa
Erasmus+ Vocational, Education
and Training–VET.

L’activitat ha estat protagonitzada per un grup de 19 estudiants de 16/17 anys
d’agricultura, maquinària i economia, que han dedicat els matins de dues
setmanes a realitzar un programa de pràctiques intensiu, dissenyat per
professionals de diferents entitats del sector de l’agricultura i de la pesca,
empreses, entitats i iniciatives no lucratives i comunitàries de la comarca del
Garraf i del Baix Penedès.
Els/les joves adolescents, en grups de 3 a 5
persones, acompanyats per 3 professors de
l’escola, han pogut aprendre de manera diferent al
que estan acostumats/des: mitjançant l’observació,
la realització de tasques, la comunicació i la reflexió
en grups reduïts, accions que són fonts
privilegiades d’aprenentatge i que han estat part de
l’èxit de l’activitat, al permetre adquirir no només
nous coneixements, sinó també desenvolupar
noves habilitats, actituds i experiències per a tot el grup, tot i el divers nivells
d’interès i objecte dels estudis dins del mateix grup.
Cal destacar que aquest projecte ha estat premiat com a millor activitat de l’any
2021 entre més de 170, per part del Centre de Desenvolupament de Recursos
Humans, entitat responsable de la implementació del programa ERASMUS+ a
Bulgària.
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‘EuropeanCareer for ProfessionswithFuture’
La FCV va acollir un segon grup, del 21 d’agost a l’7 de setembre, a una activitat
internacional de pràctiques formatives per estudiants d’un centre de formació
professional, amb la participació de 32 joves de Bulgària.
L’Escola de Formació Professional d’Economia i de Gestió ‘Yordan Zahariev’ , de la
ciutat de Kyustendil, capital de província, van contactar amb FCV per organitzar
aquestes pràctiques ‘European Career for Professions with Future’, l’objectiu del
qual ha sigut ajudar a estudiants d’entre 16 i 18 anys a viure una experiència
d’aprenentatge en un entorn diferent al que estan acostumats i millorar la seva
comprensió sobre la situació laboral, reptes i oportunitats existents en el seu
àmbit de formació.
El grup va dedicar 3 setmanes a conèixer la realitat catalana i vilanovina, 2 d’elles
com a part de l’equip de més d’una dotzena d’entitats col·laboradores i
d’empreses de diversos sectors econòmics de la ciutat, entitats amb les quals
signarem un acord de col·laboració, on podran aprendre a la vegada que posen en
pràctica els seus coneixements sobre programes de gestió i d’administració, tot i
les diferències d’edat, lingüístiques i culturals.
CLAM PER LA PAU
Programa dirigit especialment a persones treballadores, estudiants i líders
d’associacions, motivades 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 conflictesi
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.
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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.

PARTICIPACIONS INTERNACIONALS
A continuació una breu explicació sobre les participacions més rellevants per part
de la FCV a escala internacional durant l’any 2021:
VOLUNTEERING AND SOLIDARITY AS A SOCIAL CAPITAL OF THE CITY
La FCV ha participat en la conferència Volunteering and Solidarity as a Social
Capital of the City, organitzat per l’Agència Nacional d’Eslovènia, del 18 al 21 de
maig.
Durant la trobada, es va poder debatre sobre la importància del voluntariat, com a
element clau per el desenvolupament de la societat, i conèixer el treball que fan
diferents entitats a tota Europa. En Lluc, coordinador de projectes a la FCV, va
poder introduir durant aquesta conferència la campanya pel Dret al Voluntariat.
PBA FRIENDS AT WORK - AMARANTE
L’Elena, tècnica de projectes, va participar del 17 al 24 d’octubre al PBA ‘Friends
at Work’, amb representants de més de 15 entitats de diferents països
europeus.Aquest projecte, acollit per Casa Juventude Amarante(entitat sòcia de
la FCV),va tenir com a objectiu crear xarxa, compartir bones pràctiques i construir
noves col·laboracions per futurs projectes.
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2250 UNOY ANNIVERSARY EVENT

En Lluc, com a representant de la FCV, va participar en línia a l’esdeveniment
organitzar per UNOY de l’aniversari de la resolució 2250/2015 del Consell de
Seguretat de les Nacions Unides, la primera resolució d’aquesta institució que
aborda el paper dels / les joves en la promoció de la pau i en els processos de
seguretat a tot el món, que reconeix el paper positiu dels / les joves en la
prevenció i transformació de les situacions de conflicte. La FCV, com a part de
l’equip per l’aprovació d’aquesta resolució, va oferir una xerrada de 20 minuts
sobre ‘Advocacy 360’.
PREMI INTERNACIONAL ‘WE ARE TOGETHER’

En Lluc Marti i Pe, en representació de la Fundació Catalunya Voluntària, va estar
escollit per formar part del grup d’experts europeus que formaven part del jurat
internacional del premi ‘We Are Together’, vinculat amb el fòrum internacional
sobre la participació civil que, amb el mateix títol que el premi ‘We Are Together’
va tenir lloc a Rússia del 2 al 5 de desembre del 2021.
Es tracta d’una iniciativa global que reconeix, celebra i dona suport a iniciatives de
voluntariat que tenen lloc arreu del món i que ha estat dedicat, en la seva primera
edició, a premiar les accions realitzades per lluitar en contra de la pandèmia,
realitzades per persones i per entitats de la societat civil, en resposta a les crisis
humanitàries creades o agreujades per la pandèmia, fixant-se en aquelles que
més han reforçat la cooperació internacional i han solucionat problemes
humanitaris
COL.LABORACIÓ AMB LA UNIVERSITAT DE SANT PERTERSBURG
La St. Petersburg University of Management Technologies and Economics va
convidar a en Jaume Martí, membre del nostre Patronat, a participar en dues
conferències internacionals organitzades pel centre educatiu. Es tractaven els
temes Els idiomes i les cultures en èpoques de canvi i El patrimoni de la UNESCO i
la joventut; i la participació, centrada en la presentació dels objectius i de la
motivació de les conferències, ha estat via digital per les circumstàncies de la
Covid.
Aquesta col·laboració es situa en el marc del conveni de col·laboració que la
Fundació Catalunya Voluntària manté amb aquesta Universitat. Actualment, en
aquest marc, la Fundació Catalunya Voluntària està acollint a una estudiant,
Anastasia Evsyukova, que realitza un voluntariat amb nosaltres per un any de
durada i que recentment s’ha incorporat al departament de comunicació de
l’organització.
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TALLERS LOCALS
La FCV, seguint la dinàmica del 2020, ha realitzat durant el 2021 alguns tallers i
xerrades en línia. D’altres s’han pogut realitzar de forma presencial, sempre tenint
com a màxima prioritat les mesures sanitàries del moment. A continuació una
breu descripció de les activitats realitzades:
- Intro to Music Production
El dia 7 d’abril, la Iwona va realitzar un taller sobre producció musical, per
introduir la temàtica a joves que estiguessin interessades.
- Coneix a la FCV i les seves oportunitats
El dia 19 de novembre a les 18, la FCV va realitzar una jornada informativa
presencial a Sants per explicar i resoldre dubtes sobre el projectes que promou la
FCV.
- 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.
- How is it to be a Woman in AudioIndustry
El dia 9 de setembre la Iwona va realitzar un taller en línia sobre com és ser una
dona dins la indústria de la música, amb col·laboracions de companyes del gremi.
- International Youth Day
El 20 d’agost, la Sia, la Ioanna i la Iwona van realitzar un directe a l’Instagram per
parlar sobre tres temàtiques que preocupen als i a les joves: el canvi climàtic, la
salut mental i el mercat laboral.
- Orgull Inclusiu
Durant el mes de juny, la FCV va realitzar un concurs fotogràfic per promoure un
mes d’orgull inclusiu.
- CV&Carta de motivació
Tallers per donar suport a preparar el CV i la CM per projectes europeus. Es va
realitzar un vídeo final per poder compartir amb joves que no van poder
participar. 10.06-22.06-8.07-20.07
- Marca Personal
La Lorena va realitzar un taller sobre Marca Personal a Manresa, amb l’oficina jove
de Bages, el 2 de febrer
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- Jornada Marcant tendències – Refugi i Migracions
La FCV, amb col·laboració amb diferents entitats, va realitzar una jornada per
compartir bones pràctiques i eines que utilitzen en el seu dia a dia amb persones
migrants i/o refugiades per oferir-los una resposta adequada a la seva particular
situació.
- Dona l’esquena a la violència’
La Fundació Catalunya Voluntària i Artixoc, amb el suport de la xarxa espanyola de
l’Anna Lindh Foundation, duen a terme els tallers ‘Dona l’esquena a la violència’
en una classe i un pati d’institut.
L’activitat es desenvolupa entre els mesos de febrer i maig del 2021 en un centre
d’alta complexitat durant 24 hores en total i permet descobrir i reconèixer
aspectes rellevants de la comunicació, la interpretació, el coneixement d’un
mateix i de les pròpies emocions, paraules, gestos i sentiments, amb l’objectiu de
centrar-se en com desenvolupar les habilitats per expressar-se de manera no
violenta, escoltar activament, comunicar-se pacíficament i prevenir i gestionar
situacions de conflicte.

PODCAST SOSTENIBLE

A finals de l’any 2021, es va portar a terme el projecte “Podcast Sostenible” amb
l’objectiu d’apropar-nos a iniciatives sostenibles desenvolupades a la ciutatde
Barcelona. Tanmateix, un altra de les intencions va ser recol·lectar informació
pràctica, ajudant a definir i aclarir conceptes clau com: sostenibilitat,
desenvolupamentsostenible, economia circular, consum responsable, residu zero,
emprenedoria sostenible, llocs de treball verds, etc. Per tal d’apropar aquests
conceptes i iniciatives a la ciutadania.
En el marc d’aquest projecte s’han entrevistat
8 entitats que treballen a la ciutat de Barcelona
en diferents tipus de projectes i accions
vinculats a la sostenibilitat. En aquestes
entrevistes, ens han explicat en què treballen,
el perquè de cada una de les feines que
desenvolupen i sobretot quin impacte real
tenen.
Les entitats que han participat han sigut:



Cuidem Montjuic
Xarxa per a la Conservació de la Natura
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Greenevents
Project RescueOcean
Porta’m a l’hort
Xarxa trocasec i Les espigadores
Cómo te hace sentir la crisis climatica
Plàstic Preciós

Podeu trobar les diferents entrevistes, amb més informació sobre les entitats i
com contactar, al nostre canal de Youtube, a Spotify i a iVoox.
Tenim ganes de fer la segona edició durant el 2022!
El projecte compte amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i del programa Cos
Europeu de Solidaritat.

CONTRA L’ODI I LA DISCRIMINACIÓ, PENSA!

Les capacitats de pensament crític i
d’alfabetització mediàtica tenen el poder de
prevenir- nos davant d’aquests perills reals i la
manca d’oportunitats per a millorar aquestes
competències, ja sigui mitjançant la formació
reglada o no reglada, pot trobar-se, en la nostra
opinió, en l’arrel de molts dels conflictes que
enfronten persones i comunitats, generant odi i
violència, contra els quals cal lluitar
decididament, no només des de l’ensenyament,
sinó també des de la mateixa societat civil.
La raó de ser d’aquest taller de sensibilització i
formació és crear interès del valor que tenen ambdues competències i crear
noves activitats i recursos perquè les entitats juvenils de la ciutat puguin introduirles en el seu repertori i les utilitzin com a estratègia vàlida per construir missatges
i narratives no discriminatòries, així com per promoure un tipus de participació
ben informada i pensada i, per tant, una ciutadania més responsable.
El projecte consisteix en la creació d’activitats educatives i de
promoció/sensibilització d’ambdues competències, emprant una metodologia no
reglada i intercultural pel seu desenvolupament. L’any 2021 es van fer un total de
3 tallers presencials en el marc d’aquest projecte.
L’activitat compta amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i del programa
Erasmus + de la Comissió Europea.
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RITMES PER LA CONVIVÈNCIA
Ritmes per la convivènciaés un projecte que ha tingut i té l’objectiu de promoure
la coneixença i relació entre diferents culturesmitjançant la música com a eina de
transversalització i aprenentatge intercultural. La FCV creu fermament en la
necessitat de treballar per unaCatalunya diversa on els ciutadans i ciutadanes
gaudeixin d’aquestadiversitat compartint valors de solidaritat, cultura de pau i
aprenentatge intercultural. El projecteestableix aquests valors en el centre de les
seves activitats per a fer efectiu un impacte positiu entre les persones joves que
hiparticipin.

Durant el 2021, es van realitzar les dues primeres sessions, de música brasilera i
un altre de música grega. Degut a la Covid-19, el taller de música catalana es va
posposar pel 2022.
L’activitat compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya i del programa
Cos Europeu de Solidaritat de la Comissió Europea.
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
Vicepresident
Vicepresidenta
Tresorer
Secretari
Vocals:
Rafael Angulo Ruiz

Josep Maria Alonso Farré
Michel André Sánchez

Marta Nin Camps
Jaume Martí
Lluc Martí Pe (amb veu, sense vot)
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Eduard Degollada Bastos
Rafael López Rueda
Joaquim Olivé Duran
Josep Tomás Álvaro
Agustí Torres Roigé
Montse Mompó Anglí
Ana Vieira de Sousa
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. ‘Catalansal Món’ i Comunicació (fins el mes d’octubre del
2021): Lorena Gaona
Coordinació ‘Clam per la Pau’ i ‘Voluntariat Actiu’: Lluc Martí
Coordinació de projectes: Ana Maria Gongadze
Tècnica de projectes: Elena Fernandez
Cal destacar, com a canvi rellevant l’equip, la partida de la Lorena Gaona,
treballadora des de fa més de nou anys a la FCV, part fonamental de l’equip i
element clau pel desenvolupament de la fundació. Arrel d’aquest fet, Anastasia
Evsyukova va passar ha ser la persona responsable de comunicació de la Fundació.
Per el que fa a la coordinació general, es va decidir donar més pes específic al
president del Patronat, involucrant la seva figura de manera progressiva i de cara
a intervenir de manera més directe en la gestió organitzativa de la Fundació en
l’any 2022.
A efectes de la pandèmia, durant part del 2021 l’equip de la FCV va continuar amb
la sol·licitud parcialde 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 Grècia
Voluntària de Servei Voluntari Europeu de Polònia
Voluntària internacional (fins al mes d’octubre 2021)

Ioanna Pardalaki
IwonaWierzbanowska
Anastasia Evsyukova
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MITJANS DE DIFUSIÓ
-

INSTAGRAM
TWITTER:
FACEBOOK:
LINKEDLN:
YOUTUBE:

@catvoluntaria
@catvoluntaria
@CatalunyaVoluntaria
Fundació Catalunya Voluntaria
Fundació Catalunya VoluntariaFCV

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:
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