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1. Presentació 
 
 
Ingrid Danckaerts, presidenta del Servei Civil Internacional de Catalunya: 
 
Un any mes us fem a mans la memòria del Servei Civil 
Internacional de Catalunya. Com ja veureu l’any 2011 ha 
estat ple d’activitats i ens ha portat molta feina, però 
també molta satisfacció a l’hora de valorar els resultats 
projectes.  
 
Com a entitat tenim els nostres ideals i la nostra missió 
però sempre hem d’estar alerta per tot el que passa al 
nostre entorn. L’any 2011 ha estat un any turbulent a nivell 
internacional però també aquí a casa nostra. Els efectes 
de la crisi o la fallida del sistema neo-liberal son cada 
vegada mes visibles i demanen una transformació social 
urgent. Potser no hem estat al mig del moviment 15M però 
d’alguna manera expressaven les nostres inquietuds i ens 
hem sentit molt connectats amb tot el moviment. També els canvis en el mon Àrab van fer-nos 
reflexionar sobre el nostre rol i la nostra relació amb les contraparts amb qui treballem. 
 
L’any 2011 va ser també l’any Europeu del voluntariat i l’Any internacional del voluntariat +10. 
Un moment per fer balanç del voluntariat i de la nostra tasca dins de la societat. Al nivell 
internacional hem vist com en 10 anys han aparegut nous actors en el mon del voluntariat i com 
aquests canvis ens obliguen a repensar el nostre model. També dins de Catalunya l’SCI ha de 
ser conscient de tots els actors que ofereixen oportunitats de voluntariat internacional. El treball 
en xarxa es imprescindible en la societat actual però també comporta dilemes i reptes per 
mantenir la nostra especificitat. 
 
Des de fa uns anys l’SCI Catalunya s’ha embarcat en l’àmbit de la cooperació internacional 
formal. Això ens ha permès d’enfortir la nostra relació amb els contraparts a Palestina i Líban. 
Actualment la cooperació internacional i l’ajut oficial a la cooperació ha rebut moltes critiques en 
diferents mitjans de comunicació i també al nivell acadèmic. Potser hi ha algunes veritats però 
també cal mirar i reforçar les bones practiques. Al mateix temps veiem que els nostres governs 
no aposten per una política que posa èmfasis en donar suport a la societat civil de països en 
situació de conflicte o post-conflicte, i en l’educació pel desenvolupament. Dos eixos que 
nosaltres veiem com a clau per treballar les injustícies estructurals i la promoció d’una cultura 
de pau. 
 
Gràcies a la feina feta per tothom al 2011 s’han pogut realitzar totes les activitats i projectes 
previstos i hem pogut tancar l’any amb uns bons resultats a l’hora de valorar el projectes i el 
nivell financer. El 2009 i 2010 vam registrar pèrdues, però al 2011 hem pogut corregir aquesta 
dinàmica i hem tancat l’any sense dèficit. Estem orgullosos d’això però també sabem que els 
esforços que s’han hagut de fer per no tenir dèficit no sempre han estat favorables per a tothom 
i que han demanat molta implicació de la oficina tècnica.  
 
Esperem que aquesta memòria us doni una idea de tot el que hem pogut portar a terme durant 
el 2011 i de la nostra contribució a un mon millor. La societat contemporània tant complexa i 
cada vegada més intercultural i globalitzada necessita associacions com l’SCI que promouen 
una cultura de pau i aposten per una aproximació emancipadora i noviolenta de la realitat 
quotidiana. 
 

Ingrid Danckaerts. 
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1.1. Qui som? 
 
El Servei Civil Internacional de Catalunya (SCI Catalunya) és una associació catalana privada,  
sense ànim de lucre, laica i independent creada al 1982 per impulsar iniciatives de promoció de 
la pau. 
 
Treballem conjuntament amb altres organitzacions del nostre país i socis internacionals per 
fomentar el diàleg intercultural, el coneixement mutu entre els pobles, la justícia social i el 
desenvolupament sostenible com a premisses per a la pau. L’eix de la nostra feina de promoció 
de la pau és l’intercanvi entès com una experiència personal, com un mecanisme 
d’aprenentatge o com a part d’un procés comunitari. Creiem que l’intercanvi és un fi en sí 
mateix com a expressió de diàleg intercultural i un mitjà molt poderós per la construcció d’una 
pau justa i estable. 
 
Per avançar en aquests objectius, hem posat en marxa diferents línies de treball que agrupem 
en tres àrees: promoció del voluntariat internacional i local, educació per la pau i per al 
desenvolupament, i cooperació internacional per al desenvolupament. 
 
L’SCI Catalunya és una entitat oberta i flexible que vol fer compatible el treball professional i les 
aportacions de les voluntàries i sòcies col·laboradores. Comptem amb grups de voluntariat 
actius permanents que s’organitzen en grups locals per temàtiques d’interès i amb un grup de 
voluntaris puntuals per la coordinació de camps de treball o el suport a activitats de formació i 
difusió. 
 
 
Service Civil International 
 
Des del 1982 l’SCI Catalunya és membre de l’organització Service Civil International amb 
estatus de branca oficial. L’SCI International va néixer als anys 20, després de la Primera 
Guerra Mundial i des de llavors treballa coordinant projectes de voluntariat internacional per 
facilitar oportunitats d’experimentar la convivència intercultural, la cooperació, el respecte mutu 
i la resolució no violenta de conflictes. 
 
Avui en dia, la xarxa té presència als 5 continents amb 43 branques i grups de suport que 
funcionen de forma autònoma i es coordinen mitjançant una assemblea general, un secretariat 
escollit per aquesta i grups de treball internacionals formats per voluntaris i voluntàries de les 
diferents entitats membres. 
 
 
 
1.2. Forma jurídica i registres 
 

Forma jurídica: Associació 
Data de fundació: 27 de febrer de 1982 

NIF: G-08849549 
Nº registre 

Generalitat de 
Catalunya: 

5743 

Nº cens secretaria 
de joventut, Acció 

social:
109 

Nº registre ACCD: 5743 
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1.3. Personal contractat i voluntari 
  

Personal tècnic contractat: 

Voluntariat:
Alice Cavaglia (gen-
agost) i Clara Giberga 
(agost-des) 

Formació: Mariana Gavris 

Comunicació: Berta Alarcó (gen-abril) i 
Lydia Santín (juny-des) 

Administració:
Marion Guillon (gen-
març) i Nassia Adaoudi 
(maig-des) 

Cooperació/Tècnica 
expatriada a 

Palestina:
Mireia Gallardo 

Coordinació i 
Cooperació: Sàgar Malé (gen-oct) 

 
Personal tècnic voluntari: 

Voluntariat: Francesco  Condolucci 
(gen-maig) 

Voluntariat: Nazi Azoidou 
(gen-set) 

Voluntariat: Darya Prokackina (maig-
nov) 

Voluntariat: Roger Tartera (des.) 
Gestió 

informàtica: Christian Tejón 

Personal tècnic en pràctiques: 
Formació: Karim Kramer (gen-abr) 
Formació: Manuel Asenjo (oct-des) 

 
1.4. Composició de l’Assemblea General 
 
Totes les persones sòcies de l’SCI Catalunya tenen dret a participar a l’Assemblea General 
Ordinària (AGO), que es celebra anualment i que escull entre els seus membres a la Junta 
Directiva de l’SCI Catalunya, encarregada de fer el seguiment del pla anual i el treball de 
l’oficina tècnica. 

Junta Directiva del 2011: 
Presidència: Ingrid Danckaerts 

Secretaria: Andreu Torres 
Tresoreria: Clara Giberga 

Vocal: Anna Antó 
Vocal: Jorge Rovira 

 
 
1.5. Àmbit territorial d’actuació 
 
L’SCI Catalunya, a través de les seves activitats i projectes, treballa directament al barri del 
Raval de Barcelona, a la ciutat de Barcelona, a Catalunya, al conjunt dels Països Catalans i a 
Palestina. 
 
A més, a través de la Xarxa d’SCI International treballem en aproximadament 100 països del 
món. 
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2. Presència de l’SCI Catalunya a la xarxa 
internacional i local 
 
 
El fet de pertànyer a nombroses xarxes de diferents àmbits territorials és enriquidor per l’SCI 
Catalunya i per al conjunt de xarxes, ja que ambdós es nodreixen del diferent treball que 
realitzen.  
 
 
2.1. Xarxes Locals 
- Consell de Joventut de Barcelona (CJB) 
- Coordinadora d ONGS de les comarques gironines i el maresme 
 
 
2.2. Xarxes Catalanes 
- Confederació Catalana d’ ONGs per la Pau, Dret Humans i Desenvolupament (2008) 
- Federació Catalana d’ ONGs per la Pau (FCONGPau) 
- Federació Catalana d’ ONGs pel Desenvolupament (FCONGD) 
- Coordinadora d’ong i moviments socials de Catalunya Amb Palestina al Cor (APC) 
- Consell Nacional de Joventut de Catalunya (CNJC) - Des del 2009 hi ha una voluntària de 
l’SCI Catalunya com a secretària de cooperació i gènere) 
 
 
2.3. Xarxes Estatals 
- Anna Lindt Foundation 
 
 
2.4. Xarxa International Civil Service 
Dins de la xarxa internacional de l’SCI cada any tenim algunes trobades temàtiques a nivell 
internacional on participa una persona de l’equip tècnic de l’SCI Catalunya o un dels 
voluntaris/es més actius. Aquestes trobades estan acollides cada any per una branca diferent 
de manera rotativa.  Al 2011 vam participar a les següents trobades: 
 
POT 
(Placement Officer Training): 

Formació sobre com gestionar l’enviament i l’acollida 
de voluntaris/es de camps de voluntariat. Paris, març 
2011. 

PLOT 
(emPowering LOng Term activities): 

Trobada per a coordinadors i coordinadores de 
voluntariat de llarga durada. Suïssa, setembre 2011 

EEM 
(Exchange Evaluation Meeting): 

Trobada d’avaluació dels camps de voluntariat. 
Grècia, octubre 2011. 

NSPM 
(North South Platform Meeting): 

trobada de les organitzacions del nord i del sud. 
Itàlia, octubre 2011. 

ICM 
(International Committee Meeting): 

Trobada dels representats de les diferents branques 
de l’SCI per prendre decisions estratègiques 
respecte al futur de l’associació. 
Bèlgica, desembre 2011. 

 
L’SCI-Catalunya també ha participat al 2011 a la campanya “No More War”, orientada a la 
formació sobre cultura de pau. En el marc d’aquesta campanya hem enviat una voluntària a 
Ucraïna al mes de abril, a una formació sobre cultura de pau. 
 
A més, una voluntària va participar a una formació itinerant sobre interculturalitat i pau als 
Balcans (Albània, Kosovo i Sèrbia) al més de setembre. 
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2.5. Altres organismes 
 
L’SCI Catalunya, a través de l’SCI International forma part dels següents organismes: 
 
- CCIVS / Comitè Internacional de Coordinació del Servei Voluntari: 
www.unesco.org/ccivs  
El Comitè de Coordinació del Servei Voluntari Internacional aplega totes les organitzacions de 
camps de treball i altres moviments de servei de voluntaris per tot el món. CCIVS és una 
organització no governamental internacional gestionada pels seus membres (com l’SCI) i que 
intenta promoure els ideals dels moviments de servei voluntaris a través de publicacions, 
seminaris i campanyes polítiques educatives 
 
- Fòrum de la Joventut / YFJ/Youth Forum Jeunesse: www.youthforum.org 
El Fòrum de la Joventut és una organització internacional europea establerta l’any 1996 per 
consells de joventut nacionals i organitzacions de joventut no governamentals internacionals 
(com l’SCI). Treballa com a successor del Consell de Consells de Joventut Nacionals europeus 
(CENYK) i de l’Oficina de Coordinació Europea d’Organitzacions de Joventut No 
Governamentals Internacionals. 
 
- UNESCO: 
L’SCI té un estatus consultiu amb l’UNESCO. A la pràctica, això significa que l’SCI pot fer la 
sentir seva veu sobre els assumptes de política que tracta l’UNESCO. Un dels canals de 
comunicació és el de "Consulta Col·lectiva" d’Organitzacions de Joventut, que es reuneix dues 
vegades l’any. El 1987, l’SCI va ser guardonat com a Missatger de la Pau, de la mà del 
secretari general de les Nacions Unides, en reconeixement als esforços de l’entitat per 
promoure la pau i l’entesa internacional. 
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3. Línies tècniques de treball 
 
 
L’any 2011 ha estat un any de reptes forts per l’oficina tècnica de l’SCI Catalunya, i des de les 
seves debilitats organitzatives s’ha intentat treballar en l’enfortiment en tres línies: 
 
 

- L’aplicació i redefinició de protocols clars de seguiment econòmic per fer front a 
la difícil situació econòmica tant a nivell intern com a nivell extern, com a continuació de 
l’any anterior. Això ha obligat a esmerçar molts esforços per part de tothom per 
implementar mecanismes útils per el control de la situació econòmica de l’entitat. En 
aquest moment els protocols de funcionament tant en pressupostos operatius com en 
seguiment de les despeses estan en funcionament. 

 
- La transversalització del treball per part de les àrees de l’SCI Catalunya ha continuat 

per enfortir la reorganització del sistema de funcionament intern per tal de treballar les 
activitats de forma comú, rendibilitzant esforços i recursos i creant grups de voluntariat 
estables que fossin hàbils pel treball a les diverses àrees. 

 
- L’estructuració del paper del voluntariat a l’entitat ha afavorit que s’assignessin rols 

específics a les persones i grups existents, que permetin la seva participació a les 
activitats internes i de projecció de l’entitat, i que constitueixin grups estables actius i 
participatius a mig i a llarg termini. 

 
- El protagonisme atorgat al Voluntariat durant tot el 2011 ha afavorit que la majoria 

de les activitats de l’entitat anessin adreçades a augmentar el nombre de voluntaris 
dels camps i voluntaris locals, resultat que s’ha aconseguit amb escreixos doblant el 
nombre de voluntaris enviats i augmentant així els ingressos propis. 

 
- L’acollida de voluntaris del programa EVS ha permès de nou aquest any dur a 

terme l’activitat de voluntariat amb més facilitat. Sense el treball aportat d’aquests 
voluntaris no haguéssim pogut arribar als resultats d’aquest 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Memòria 2011 
SCI Catalunya 

 

 
Servei Civil Internacional de Catalunya 

c. Carme 95, baixos 2ª 08001 Barcelona.     Tel.: 934417079  /  Fax:. 934417018.     CIF: G08849549 
presidencia@sci-cat.org     www.sci-cat.org 

9 

 
4. Promoció del voluntariat local i 
internacional 
 
 
L’any 2011 s’ha caracteritzat per un gran augment en el nombre de voluntàries que han 
participat en projectes internacionals, i pel manteniment i consolidació del grup de voluntariat 
local: Nazarlones (Dones de Palestina i Catalunya).   
 
 
4.1. Voluntariat Local 
 
El grup local YUWG, que treballa per promoure oportunitats de voluntariat i intercanvis amb 
joves en situació de risc aquest any no ha realitzat cap intercanvi, però ha continuat amb la 
seva feina involucrant joves amb menys oportunitats a camps de treball a Catalunya i amb 
altres activitats de la associació. 
 
El grup de dones solidàries amb Palestina ha dut a terme una nova estada de dones 
catalanes i palestines a Natzaret, a més de participar com a voluntàries en accions de 
sensibilització sobre Palestina a la ciutat.  
 
Per a l’ocasió de la “Trobada Internacional de Joves per la Pau 2011” tots els grups de 
voluntàries noves i antigues s’han coordinat per fer una presentació del treball fet al llarg del 
temps per a tots els assistents a la Trobada. La jornada va finalitzar amb una festa promoguda i 
organitzada pels voluntaris junt amb els membres de l’oficina i la junta de l’SCI-Cat. 
 
 
4.2. Voluntariat Internacional: trobada dones catalanes i 
palestines 
 
Trobada de dones catalanes i palestines d’Israel: “Pau i activisme des d’una 
perspectiva de gènere” 

Amb el suport de la Secretaria de 
Joventut de la Generalitat, vam donar 
continuïtat a un procés que s’havia 
iniciat l’any 2005 amb el viatge d’un grup 
de joves catalanes per conèixer 
organitzacions palestines que treballen 
pels drets de la dona. En aquesta ocasió 
s’ha comptat de nou amb el suport de 
Women Against Violence (WAV), una 
organització que lluita contra la violència 
cap a les dones àrabs que viuen a 
l’actual estat israelià. La trobada es va 
repetir al novembre 2011, sempre en 

col·laboració amb WAV. Cinc joves catalanes van compartir experiències amb joves palestines i 
juntes van fer una gira visitant organitzacions palestines per Jerusalem, Ramallah, Betlem, 
Hebrón, Nablus i altres territoris ocupats. 
A la tornada, aquest grup de voluntàries s’ha sumat a les voluntàries dels anys anteriors, per 
donar suport a les iniciatives de sensibilització sobre Palestina engegades per l’SCI i altres 
entitats a Barcelona. 
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4.3. Voluntariat Internacional: Camps de Voluntariat estiu 2011 
 
4.3.1. Incoming 
 
 
Durant l’estiu 2011 s’han realitzat 14 camps de voluntariat 
a Catalunya amb el suport de diferents grups promotors que 
treballen amb l’SCI Catalunya. 
 
 
 
 

CAMP DATA TEMÀTICA LLOC Nº vols 

Delta del Ebre 1 10/05-20/05 Medi ambient Amposta, Tarragona 5 

Lithica 02/07 al 17/07 Medi Ambient Menorca, Illes Balears 11 

Delta del Ebre 2 05/07 al 15/07 Medi Ambient Amposta, Tarragona 5 

Patim 20/07 al 08/07 Sexualitat i 
gènere Castelló, País Valencià 4 

Panal 23/07 al 06/08 Medi Ambient Beceite, Terol 10 

Paràlisi Cerebral 1 29/07 al 07/08 Discapacitat El Prat de Llobregat, 
Barcelona 10 

Torralba de los Frailes 01/08 al 20/08 Reconstrucció Saragossa 12 

Can Pipirimoska 01/08 al 15/08 Medi Ambient Valls, Tarragona 15 

Paràlisi Cerebral 2 08/08 al 17/08 Discapacitat El Prat de Llobregat, 
Barcelona 10 

Delta del Ebre 3 09/08 al 19/08 Medi Ambient Amposta, Tarragona 4 

Delta del Ebre 4 06/09 al 16/09 Medi Ambient Amposta, Tarragona 5 

Muga Caula 11/09 al 24/09 Art Les Escaules, Girona 4 

Delta del Ebre 11/10 al 21/10 Medi Ambient Amposta, Tarragona 5 

 
Aquest 2011 un total de 91 voluntaris internacionals de procedència diversificada han participat 
als camps organitzats per l’SCI-Catalunya, d’un total de 100 places disponibles.  
  

Voluntaris/es Procedència 
85 Europa 

2 Àsia 
0 Àfrica 
2 EEUU 
2 Amèrica Llatina 
0 Orient Mitjà 

91 TOTAL 

 
Dones Homes 

50 41 

 
Voluntaris/es Edat 

49 18-25 
34 26-35 

6 36-45 
2 46-65 

 
Les branques de l’SCI que ens han enviat més voluntaris/es són l’SCI Polònia (14) i l’SCI Itàlia 
(7). De les organitzacions partners vam rebre voluntaris/es especialment dels russos Word for 
You ans SFERA. En quant a nacionalitat, vam acollir voluntaris/es sobretot provinents de 
Rússia (17) i República Txeca (9). 
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4.3.2. Outgoing 
 
L’any 2011 vam enviar 150 voluntaris/es en camps de voluntariat a Espanya i a l’exterior. 
  

Voluntaris/es Destinació 
119 Europa 

4 Àsia 
21 Àfrica 

0 EEUU 
2 Amèrica Llatina 
4 Orient Mitjà 

150 TOTAL 

 
Dones Homes 

95 55 

 
Voluntaris/es Edat 

80 18-25 
65 26-35 

5 36-45 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

En comparació amb 2010 vam enviar gairebé el doble de 
voluntaris/es a camps, tant a Europa com a fora de Europa!!! 
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4.3.3. Formació i avaluació dels camps de voluntariat 
 
L’àrea de voluntariat, amb el suport del area de formació i de les voluntàries locals, és 
l’encarregada de preparar els seminaris de formació dels i les voluntaris/es que marxen als 
camps de voluntariat, principalment a l’estiu, per això s’organitzen activitats molt concretes. 
L’any 2011 s’ha ofert als voluntaris el següent esquema de formació: 
 

- Formació general de voluntaris/es participants als camps de voluntariat: es van 
organitzar tres jornades de formació genèrica (4 de juny a Barcelona i 2 de juliol a 
Barcelona i simultàniament e Valencia). Van assistir-hi un total de 80 persones. 

 
- Formacions específiques: es van fer a Barcelona, una el 17 de juny pels  voluntari/es 

que marxaven a països del Nord l’altra el 22 de juny pels que marxen a països 
empobrits. En total hi van participar 35 voluntaris/es.   

 
- Seminari d’avaluació: es va fer l’1 i el 2 d’octubre a Valls, a la granja ecològica de Can 

Pipirimoska, i hi van assistir 20 voluntari/es.  
 
Les formacions s’han acompanyat d’un dossier de lectures complementàries per aprofundir en 
els diversos temes tractats. 
 
 
4.4. Voluntariat Internacional de llarga durada 
 
4.4.1. Acollida 
 
L’any 2011 han finalitzat dos projectes d’acollida de voluntaris dins el programa Youth in Action 
de la Comissió Europea i s’ha iniciat un de nou que preveia una voluntària Russa de suport a 
l’àrea de promoció del voluntariat a partir del mes de maig i per un període de 6 mesos. 
 
Sempre dins el marc del programa Youth in Action, vam actuar d’entitat coordinadora i vam 
facilitar l’acollida de un voluntari francès a Can Pipirimosca, una granja ecològica de Valls (des 
de maig fins novembre del 2011). 
 
En relació amb el projecte LTV, vam coordinar l’acollida d’una voluntària a l’organització Patim 
(Castelló), entitat que treballa temes de drogodependències i de gènere. La voluntària, 
procedent d’Itàlia, es va quedar a l’organització per un període de 5 mesos. 
 
 
4.4.2. Enviament 
 
Durant el 2011 s’han gestionat les estades de dos persones per realitzar projectes de 
voluntariat de llarga durada a l’estranger (EVS):  
 
 
Projecte Soci local  País Inici 
Polish Humanitarian Action EVS 
2010-PL-8  PAH Poland Polònia 01-04-2011 

The Messenger 
2009-SK-20  INEX Slovakia República Eslovaca 01-06-2011 
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5. Educació per la pau i el 
desenvolupament 
 
 
Al llarg del 2011 l’àrea s’ha consolidat com una eina de formació en construcció de pau, que 
busca l’enfortiment de xarxes locals, l’activisme social, i la sensibilització i formació de 
voluntaris/àries i del públic general interessat.  
 
L’àrea de formació ha desenvolupat les diferents activitats proposades, desprès d’haver dut a 
terme amb èxit la gestió de les subvencions públiques.   
 
 
5.1. Cicle de Vaqueries “Veus de Pau” 
 
Com a continuació dels cicles de vaqueries realitzats des de 2008, dins l’itinerari pels i les joves 
(programa de joves catalans en temes d’educació per la pau i pel foment dels drets humans), 
s’han organitzat les vaqueries “Veus de pau” amb l’objectiu central d’oferir una oportunitat de 
reflexió amb l'intercanvi de diferents vivències per a potenciar la facultat i la creativitat cap a un 
enfrontament conscient i constructiu de la conflictivitat, que previngui la violència i faciliti una 
convivència en pau. 
 
El cicle va contribuir al debat sobre el potencial transformador del conflicte i la necessitat del 
treball en temes de cultura de pau amb els i les joves com a potencial social transformador 
constructiu. Per això, es va a proposar conèixer diferents alternatives de treball d’actors locals 
que treballen en temes de cultura i educació per la pau a diferents nivells, per a fomentar la 
creació d’una consciència crítica i transformadora. 
 
 
Tallers participatius de teatre del oprimit 

 
Període: Novembre 
Lloc de realització: Barcelona 
Proposa l’ús del mètode del teatre de l’oprimt, 
de caràcter social, amb l’objectiu de donar veu 
a aquells sectors de la societat silenciats, 
oprimits o sense veu; es posà èmfasi especial 
en temes que giren al voltant de la immigració, 
tema que ha estat identificat en les activitats 
sobre conflictes - com el conflicte a Orient 
Pròxim – per part del jovent català. Es va 

organitzar durant novembre del 2011, com a activitat artística orientada a la formació d’agents 
de pau des de en treball públic i la societat civil en general. 
 
El curs es va organitzar en col·laboració amb dos expertes en temes de educació pel 
desenvolupament i teatre fòrum i teatre del oprimit. Al curs van a participar 15 joves actius a 
nivell social barceloní, on treballen i/o fen voluntariat en temes socials. 
 
Es va comptar amb la col·laboració de Carles Vidal (Escola de pau, UAB) i Francisco Baglietto 
(Impacta Teatre).  
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Tallers de  documental social per l’educació intercultural  
 
Període: juny- juliol  
Lloc de realització: Barcelona 

El curs proposa el documental social com a eina 
audiovisual per l’educació intercultural, en 
col·laboració amb dos expertes en educació 
intercultural i edició de documentals per a ús 
pedagògic. Es proposa com a taller basic d’iniciació 
en documentals, però amb un enfocament 
d'intercanvi i anàlisis heterogeni per a fomentar 
valors per una educació intercultural. 
 
Al curs van a participar 15 joves actius a nivell social 
barceloní, on treballen i/o fen voluntariat en temes 
socials.  
 
Es va comptar amb la col·laboració Kilian Estrada 
(MapaSonor), Paula Kleiman i Carme Mayugo 
(TeleEduca) 
 
 
 
 

 
 
Al mes de setembre es va realitzar la 
“Gala dels Documentals Socials” oberta 
a tots els públics per presentar els 
productes resultants del curs, 
esdeveniment que va tenir un gran 
ressò a la xarxa i que va congregar més 
de 40 persones el dia de l’estrena. 
 
 
 
 
 
 
5.2. Cursos, tallers i seminaris de formació i sensibilització 
 
Taller d’eines practiques de gestió del conflicte de treball en la comunitat pels i les 
joves: 
Període: juliol- setembre  
Lloc de realització: Barcelona i Valls , Tarragona.  
L’educació per la pau és un instrument específic de treball respecte l’aplicació de la pràctica del 
 voluntariat. En les conclusions de l’anterior curs sobre aquest tema, es va recomanar la 
formació específica en grups de voluntariat per fomentar l’educació per la pau, facilitant eines 
practiques de gestió del conflicte de treball en la comunitat. 
 
Es tracta de tallers pràctics -basats en metodologies participatives- d’educació per la pau, 
desenvolupament de pensament crític i transformació creativa dels conflictes, a més de per a 
fomentar les dinàmiques del grup. 
 
Es va comptar amb la col·laboració de voluntaris de més de quatre organitzacions barcelonines 
per dinamitzar, com part de les formacions, “l’àpat impertinent” (SCI, COCAT, NEXES, IWITH, 
Fundació Catalunya Voluntària, entre d’altres). 
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Es van fer cinc activitats durant el període d’entre juliol i setembre del 2011, quatre dels quals 
van tenir lloc a Barcelona i un a Valls (Tarragona), on van a participar més de 20 voluntaris/es a 
cada sessió. 
 
Tallers audiovisuals: La veus de les dones en la memòria històrica  

 
Dates: octubre - novembre  
Lloc de realització: Barcelona 
Es va proposar com un espai de trobada, de  difusió i 
d’intercanvi  d’experiències de i sobre dones que han passat 
per processos històrics de conflicte i que requereixen un 
procés de reconciliació amb la seva memòria històrica.  Les 
jornades combinen una aproximació conceptual a la temàtica, 
amb una altra basada en l’intercanvi d’experiències.  
Projeccions: Grbavica (Jasmila Zbanic), Caramel (Nadine 
Labaki), Els llimoners (Eren Riklis), 48_habitatge cultura 
(MapaSonor), Shura (MapaSonor). 

 
 
 
 
Curs de conflictologia: Introducció a la conflictivitat del segle XXI. Eines pràctiques per 
l’anàlisi de conflictes 

Dates: juliol  
Lloc de realització: Barcelona 
Dins de l’itinerari pels i les joves catalans en temes d’educació 
per la pau i pel foment dels drets humans, el curs va proposar 
desenvolupar una visió critica sobre les situacions de conflicte 
que es donen a l’escenari internacional, per reflexionar sobre la 
necessitat de visibilització de la societat civil com a subjecte de 
transformació de conflictes. 
 
El curs es va adreçar a persones joves implicades en 
l’associacionisme, la cooperació i el voluntariat que vulguin 
aprofundir en el concepte de manera crítica i també activa, 
aprofitant les alternatives viables de pau per afavorir la 
construcció d’una ciutadania universal que pugui incidir en 
l’àmbit de les relacions internacionals des de les seves 
oportunitats locals. El curs aprofita l’experiència prèvia de 
l’entitat en la realització d’aquest tipus d’activitat, com el curs 

d’introducció a la cooperació que es realitza anualment amb un gran índex de participació i amb 
molt bones valoracions. En cursos anteriors del 2008 (enfocat en l’àrea del mediterrània) i del 
2009 (enfocat en proporcionar eines teòriques i practiques amb especial enfocament sobre 
Palestina i el Líban). 
 
Es va fer un curs intensiu de 20h de durada d’aproximació conceptual a la cultura de pau i 
l’educació per la pau. Amb aquest curs es volen facilitar eines bàsiques per entendre els 
conflictes actuals, des d’una micro i macro perspectiva. 
 
Per la realització del curs es van a convidar a especialistes d’altres entitats que han treballat 
temes relacionats amb els conflictes, o d’ONGD que treballen en països en conflicte per tal de 
crear sinèrgies i facilitar l’intercanvi. El curs va a tenir lloc del 25 al 29 de juliol 2011 a 
Barcelona i van a participar 25 persones. 
 
Es va comptar amb la col·laboració de: Josep Maria Royo Aspa (Escola de Cultura de Pau, 
Universitat Autònoma de Barcelona), Eugenia Boada (Grup d’Educació per la Pau, Escola de 
Cultura de Pau, Universitat Autònoma de Barcelona), Jaume Saura (dept. Dret Internacional 
Públic, Universitat de Barcelona i Institut de Drets Humans de Catalunya), Martí Olivella (Nova 
Centre per a la Innovació Social), Marta Molina, María del Rosario Vásquez Sepúlveda.  
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5.3. Jornades, intercanvis i exposicions 
 
Gira de presentació d’experiències de construcció de pau per part d’entitats juvenils 
Palestines i Libaneses a diferents entitats juvenils de Catalunya 
 

Dates: novembre 
Llocs de realització:  Barcelona, 
Manresa, Girona, Lleida, Tarragona 
 
La gira d’intercanvi d’experiències es va 
enfocar en un procés d’aprenentatge 
orientat a que els i les joves voluntaris/es 
intercanviessin les seves vivències, 
capacitats i expectatives per reflexionar 
sobre visions alternatives a l’hora 
d’enfrontar-se a situacions conflictives i 
descobrir opcions que els ajudin gestionar 
el conflicte. També, a reflexionar sobre el 
paper de cadascú/una en la societat i 
l’aportació que podem fer en la prevenció 
de la violència i en la construcció d’una 
convivència en pau. 
 
Per tal de visibilitzar el paper dels/les joves 
de països en conflicte, i les estratègies de 
transformació pacífica i de resistència 
noviolenta desenvolupades per 
aquests/es, es va organitzar una gira de 
presentació d’experiències d’un grup de 
joves palestins i libanesos que viuen o 
treballen situacions de conflicte que va 
realitzar un recorregut per diverses ciutats 

del territori català: Manresa, Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. 
 
La gira va a tenir lloc del 7-11 de novembre de 2011 i  van a participar en cadascuna més de 15 
voluntaris/es. 
 

 
Es va comptar amb la col·laboració i participació de l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament, Ajuntament de Lleida, Ajuntament de Manresa, Ajuntament de Girona, 
CCOO, Coordinadora d’ONG Solidaries Girona, ISISH (Tarragona, Espanya/Catalunya), NOVA. 
Centre per a la innovació social (Barcelona, Espanya/Catalunya), African Community Center 
(Palestina), YDA (Palestina), HEWAR (Palestina), Live Lactic Culture (Líban), AJIAL (Líban), 
Lydia Santin, Manar Idris, Ashraf Taha, Rana Mousa, Farah Wardani, Darya Prokakhina, 
Manuel Asenjo Bladé, Johan Maes. Dirk Thomas, Salima Alrarch, Mamdouh Khoroush, Yasser 
Yasser Saadoune, Clara Giberga, Ruben Ruiz, Jordi Barrachina, Maria Capell Pera, etc. 
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Trobada Internacional de Joves per la Pau 
Dates: Desembre 
Llocs de realització:  Barcelona 
La trobada es va proposar com a 
espai de presentació de les 
conclusions del treball dels i les joves 
dels grups i les activitats 
organitzades durant 2011. A més, 
com espai d’intercanvi internacional 
d’experiències en temes de pau i 
drets humans per a potenciar la 
joventut com a factor de canvi de la 
societat civil global, es va proposar 
també una xerrada/taller sobre 
cooperativisme amb la participació 
de “La Ciutat Invisible”. 

  
 
Per concloure la Trobada del 2011 es fa finalitzar amb una festa internacional que va comptar 
amb la participació de més de 40 assistents, amb un sopar i actuació benèfica  en directe del 
grup català “Els Sípies” a la seu de l’entitat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Imatges preses durant la festa 
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Jornades de reflexió i intercanvi Dones, cooperació internacional, pau i conflictes. 
Dates: Desembre. 
Lloc de realització: Barcelona 
El fet de treballar la temàtica de gènere en zones de 
conflicte és una de les conclusions dels diversos grups 
de treballs creats, des de 2007, entre grups de dones 
catalanes i palestines, on es desenvolupen activitats de 
formació i de sensibilització en ambdós països.  Es 
proposa com un espai de trobada, difusió i intercanvi 
entre ONG que treballen en països en conflicte i/o post 
conflicte i joves interessats en treballar la temàtica i 
aportar les seves visions. Les jornades combinen una 
aproximació conceptual a la temàtica, amb una altra 
basada en les experiències per això es proposen com a 
ponents dones i organitzacions participants de conflictes 

i els mateixos participants. Les jornades van tenir lloc a principi de desembre de  2011 a 
Barcelona i van  participar 20 persones. 
 
Es va comptar amb la col·laboració María del Rosario Vásquez i Simonetta Constanzo. 
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6. Cooperació per al desenvolupament 
 
 
L’àrea de cooperació, des de l’any 2007, és una àrea consolidada dins de l’SCI Catalunya. Els 
projectes iniciats han finalitzat amb èxit i s’han aconseguit els resultats esperats. Es continua 
treballant a l’Orient Mitjà, especialment a Palestina, tenint molt en compte l’enfortiment del 
voluntariat i les opcions de pau entre el jovent. El suport al treball en xarxa, a la participació, a 
l’enfortiment de la societat civil democràtica, i a les iniciatives locals de promoció de la pau, 
s’han consolidat com a trets distintius de la nostra cooperació. També s’ha treballat la 
problemàtica dels i les refugiats i refugiades als països veïns. S’han realitzat visites de 
seguiment i d’avaluació que han permès reforçar la cooperació, introduir millores en la gestió i 
identificar conjuntament possibilitats de col·laboracions futures.  
 
 
6.1. Programa: participació de la joventut en el teixit social 
 
Nom complert: Programa d’enfortiment de capacitats per a la participació de 
la joventut en el teixit social democràtic a Palestina 
 
Durant el passat Novembre de 2011 
va finalitzar la implementació 
d’aquest programa. Aquesta acció 
s’ha implementat des de 2008 
durant un total de 3 anys, per part 
de la contrapart local Hewar – 
Childhood Center (subvenció per 
part de l’ Agencia Catalana de 
Cooperació al Desenvolupament de 
350.000 Euros, cost total de 438.933 
Euros), amb seu a la ciutat de 
Nablus (nord de Cisjordània).  
 
El programa ha beneficiat a un total 
de 1.200 joves i les seves 
respectives comunitats. S’ha continuat treballant amb les entitats de 18 localitats del 
nord, centre i sud de Cisjordània (ciutats, camps de refugiats/ades i pobles) reforçant 
el seu treball juvenil i el paper de la joventut dins d’aquestes entitats, la imatge i la 
presència social i/o pública dels/les joves, i la seva capacitat per treballar articulada i 
coordinadament com un moviment social.  
 
Durant el tercer i darrer any, han continuat els cursos de formació en gestió de grups i 
lideratge; activitats comunitàries per a la promoció del treball voluntari; campanyes de 
difusió i d’incidència com, per exemple, la campanya de promoció de la lectura 
realitzada a partir de les jornades de portes obertes a la biblioteca de Hewar 
(construïda a partir del programa); campaments d’estiu, entre d’altres. Dues de les 
activitats principals van ser el concurs cultural i el parlament juvenil, introduint el jovent 
al sistema electoral palestí, donant un espai perquè puguin discutir temes d’interès, 
etc. Els mecanismes de concertació, planificació i seguiment permeten l’intercanvi 
d’experiències que es pretén continuar una vegada acabi el present programa, a partir 
de la implementació de futures accions conjuntes.  
 
Una vegada va finalitzar el programa, una avaluadora externa (contractada per SCI 
Catalunya a partir de l’elaboració d’uns Termes de Referència) va viatjar a Palestina 
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durant 20 dies (Novembre 2011) per entrevistar-se amb el personal d’ SCI Catalunya a 
terreny, de Hewar i les contraparts, així mateix com amb la població beneficiària, per 
tal de poder avaluar la planificació, implementació i seguiment de les activitats i, 
l’assoliment dels resultats i objectius esperats.  
 
L’expatriada d’ SCI Catalunya a Palestina es va traslladar durant el mes de Desembre 
de 2011 per assessorar en l’auditoria del programa.  
 
Actualment, ens trobem amb el procés de presentació de l’informe final del programa, 
juntament amb l’avaluació i l’auditoria, que donarien per tancada l’acció.  
 
 
6.2. Reforçar la cultura de la no-violència i el treball voluntari 
entre el jovent palestí, a partir de la revalorització de la seva 
identitat entre Jerusalem i Cisjordània 
 

El programa va començar al mes de Març de 
2011, amb una subvenció de 680.000 Euros per 
part de l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament (el cost total de l’acció és de 
892.972 Euros, amb cofinançament de 6.150 
Euros per part del Consell Nacional de Joventut 
de Catalunya). Es va establir el comitè directiu, 
format per les dues contraparts locals, Youth 
Development Association (YDA) i African 
Community Society (ACS), i SCI Catalunya, per 
tal de poder seguir les activitats, l’equip, 
plantejar millores, solucionar qualsevol tipus 
d’incidència, etc. (veure document comitè 
directiu).  
 
Posteriorment, es va realitzar el curs de 

capacitació en el cicle del projecte a les dues entitats, a partir d’un formador local, per 
millorar les capacitats tècniques i poder implementar, seguir i avaluar el projecte de 
manera satisfactòria; d’aquestes sessions, va sorgir el Manual de Seguiment. La 
representant d’ SCI Catalunya a Palestina, va participar en la darrera jornada de 
formació per poder presentar l’ACCD a les persones presents, així com els diferents 
formats de justificació del programa (formats que es continuen treballant durant la 
implementació del mateix).  
 
A partir del mes d’abril de 2011 i fins el Febrer de 2012, ambdues contraparts han 
estat implementant les seves activitats (veure descripció més endavant): models de 
rols positius, tours per Palestina, formació pels comitès, campanya de recollida d’olives 
o els intercanvis juvenils, entre d’altres.  Durant la implementació de les activitats, 
s’han establert reunions de la comissió de seguiment però també entre les dues 
entitats locals, per dur a terme avaluacions internes o preparar els intercanvis juvenils 
(activitat conjunta).  
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6.3. Activitats a Barcelona 
 
“Tarda de Naqbah” 
Data: 27 de juny 
Lloc: Barcelona, local de l’SCI Catalunya 
 
El partenariat d’entitats SCI Catalunya i NOVA van organitzar la xerrada “Tarda de Naqbah a 
càrrec de l’activista Tomer Gardi, de l’entitat Israeliana Zochrot  (contrapart de l’SCI Catalunya 
a Palestina) per explicar lla lluita que duen a terme israelians i israelianes per promoure el 
reconeixement de la Naqbah palestina a Israel. 
 
A més, és va projectar el vídeo documental48_nakba, sobre la Naqbah palestina creat per 
MapaSonor i Domènec. 
 
Zochrot (que significa recordant) és una entitat israeliana que fa sensibilització sobre la 
Naqbah palestina entre els jueus d’Israel, per recuperar la memòria de la catàstrofe causada 
des de 1948 als Palestins. 
 
 
“Cinefòrum de moviments socials: Pròxim Orient i Nord d’Àfrica” 
Data: 9 de març 
Lloc: Barcelona, local de l’SCI Catalunya 
 

En motiu de la celebració del Dia 
Internacional de la Dona, i arran de les 
revoltes als països àrabs, l'SCI-Cat i NOVA 
inauguren el cicle de cinefòrums 'Moviments 
socials de Pròxim Orient i Nord d'Àfrica' amb 
la projecció de 'Silencioses i en palaus', un 
documental de Mapasonor sobre el paper de 
les dones rurals en la societat de Tunísia. 
Després del documental, es va celebrar un 
cinefòrum amb un dels autors. 
 
 
 
 

 
 
“Revolucions noviolentes al món àrab” 
Data: 13 d’abril 
Lloc: Barcelona, Biblioteca Poblenou Manuel Arranz 

 
Tres joves activistes de Marroc, Palestina i Síria 
analitzaren els casos dels seus propis països, 
identificant quin ha estat el rol de la dona, l’eficàcia 
de l’estratègia noviolenta i com ha ajudat les noves 
xarxes socials a construir uns moviments populars 
massius amb la capacitat de transformar les seves 
societats. 
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6.4. Estades de dones catalanes a Palestina: Nazarlones 
 
Un any més, SCI Catalunya, a través de la subvenció atorgada per part de la Secretaria 
General de Joventut, un total de 14.900 Euros, ha engegat l'intercanvi de dones "Nazarlones", 
iniciat a l'any 2007 (juntament amb l'Institut Català de la Dona). El grup de dones activistes que 
van participar en les trobades de l'any 2009 i 2010 s'han constituït com a part del grup de 
treball, Nazarlones, posant en marxa activitats de sensibilització i visibilitat a Catalunya, entorn 
la temàtica de dones/conflicte/Catalunya-Palestina.  

 

 
 

El grup també participa en les xarxes i/o plataformes per Palestina de les que forma part SCI 
Catalunya, com podria ser Amb Palestina al Cor. Una de les Nazarlones de 2009 va participar 
en la trobada d'SCI-Internacional "North South Platform Meeting"; una de les Nazarlones de 
2010 és la tècnica de comunicació d'SCI Catalunya i col·labora en un projecte conjunt amb 
l’Assemblea de Cooperació per la Pau, Nova i Nexes, pel projecte d’Amb Palestina Al Cor.   
 
Durant el mes de Desembre de 2011, amb el suport de la SGJ, el grup de 5 dones catalanes 
activistes (4 dones escollides entre la població catalana, acompanyades per una dona membre 
escollida entre el personal d'SCI-Cat), han participat en l'intercanvi, trobant-se a la Palestina del 
48 i la Palestina ocupada de Jerusalem i Cisjordània, amb 5 dones joves i activistes palestines, 
de diferents entitats i localitats, realitzant un intercanvi d'experiències i aprofundint en 
l'aprenentatge mutu envers les problemàtiques per ser dones, aspectes legals, minories, 
construcció de pau i paper de les dones, etc.  
 
Com en les edicions anteriors, l’intercanvi ha estat organitzat i dirigit per l'entitat palestina 
Women Against Violence (WAV, amb seu a Natzaret) que s’ha coordinat amb una de les 
contraparts palestines de SCI Catalunya, Hewar, amb seu a Nablus (Cisjordània) per tal de 
realitzar una jornada de visites a aquella localitat i entitats de la zona.  
 
L'intercanvi ha inclòs visites a entitats (presentant la seva feina i introduïnt el context palestí a 
les participants), trobades entre les dones activistes catalanes i palestines, visites a localitats 
palestines del 48, Jerusalem i Cisjordània, així com tot un espai d'intercanvi d'idees, reflexions i 
debats entre les dones. Es preveu que en un futur, el grup de dones participi en l’organització 
d’activitats de difusió i sensibilització sobre Palestina. 
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7. Comunicació per al desenvolupament i 
difusió 
 
 
La comunicació és una eina transversal a la resta d’àrees de treball de l’SCI Catalunya, 
entenent que qualsevol acció de l’entitat és comunicació. En aquest sentit, l’àrea de 
comunicació treballa per desenvolupar el flux informatiu i comunicatiu tant cap als socis i 
voluntaris com cap enfora, amb altres entitats, mitjans de comunicació o individus a títol 
personal. L’objectiu de l’àrea és mostrar una imatge integral de l’entitat i fer entenedor el 
missatge de cultura de pau de l’SCI Catalunya. 
 
7.1. Comunicació Interna i Externa 
 
Durant l’any 2011, s’han continuat en el reforçament de totes les eines de comunicació que es 
varen dissenyar i implementar anteriorment, excepte el butlletí bimensual, que per falta de 
recursos no s’ha pogut dur a terme. 
 
Eina: Llistes de correu per a difusió electrònica 
Amb la creació de les llistes de distribució el passat 2010, s’ha pogut augmentar la seguretat 
dels nostres enviaments i la confidencialitat dels destinataris i destinatàries, així com l’ampliació 
dels membres d’aquestes llistes. Aquesta difusió electrònica ha prioritzat l‘enviament 
d’informació clara i precisa a destinataris concrets que es veu ampliada amb el web de l’entitat. 
Actualment hi ha 25 llistes diferents que segmenten als destinataris segons el contingut del 
missatge. El total de les adreces destinatàries de les 25 llistes és de 5754. 
 
La informació difosa durant el 2011 s’ha concretat en: informació detallada sobre les diferents 
activitats que es porten a terme a l’entitat, ja siguin formatives, de sensibilització, camps de 
voluntariat, intercanvis internacionals o oportunitats de voluntariat, així com d’esdeveniments 
vinculats a la feina diària de l’entitat o sobre la xarxa internacional de l’SCI Internacional. 
 
Eina: Butlletí bimensual 
Durant l’any 2011 no s’han pogut publicar els butlletins que es distribuïen als socis i sòcies i al 
voluntariat per falta de recursos i la limitació del nombre d’hores de treball. Tot i així, és 
considera una eina imprescindible de comunicació amb els socis que es reprendrà durant el 
2012 tornant a demanar la col·laboració i la implicació dels socis/òcies i del voluntariat per la 
incorporació de continguts. 
 
Eina: Agenda bisetmanal d’activitats 
Tot i que l’any anterior s’havia anul·lat per considerar-se que la difusió d’activitats d’altres 
entitats del nostre mateix nivell correspon a entitats de tercer grau, durant el 2011 s’ha usat 
esporàdicament per substituir el butlletí i comunicar-se 
per l’altra banda, es va considerar que no era prioritari en relació al volum de feines de l’àrea i. 
 
Acció Mediàtica 
S’ha continuat amb la línia començada al 2008 i continuada el 2009 i 2010 que tenia com a 
objectiu incrementar la presència en mitjans de comunicació. 
 

Àrea Nº aparicions 
General 4 

Cooperació 3 
Formació 72 

Voluntariat 43 
Entrevistes Gestionades 4 

TOTAL d’aparicions 2011 126 
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Eina: Pàgina web sci-cat.org 
La pàgina web de l’entitat s’ha convertit aquest any en una de les eines més importants de 
divulgació. La periodicitat de les publicacions és d’entre un i dos cop per setmana (depenent 
dels períodes) i les notícies tenen una mitjana de 171 visites cadascuna. 
 
Eina: Comunicació Audiovisual 
Durant aquest any s’ha fet un us molt elevat dels diversos vídeos elaborats relacionats amb el 
nostre treball, especialment el que es refereix a la gira de joves d’Orient Pròxim a Catalunya 
(Joves i Pau) i als camps de voluntariat de curta i llarga durada. 
 
Aquest vídeos els difonem a través de les plataformes de contingut audiovisual YouTube i 
Vimeo, així com a través de la nostra web i les xarxes socials. A més a més, diverses entitats 
tant nacionals com internacionals ens han demanat còpies per a la seva difusió. 
 
Eina: Xarxes 2.0 
Pel que fa a les xarxes 2.0, el nostre creixement a Facebook ha estat notable: actualment 
comptem amb més de 1200 amistats amb qui estem connectats i amb més de 400 seguidors al 
compte de Twitter. 
 
La dinamització d’aquestes xarxes és diària i constant. A través d’aquestes eines estem en 
contacte directe amb els amics, voluntaris i socis, així com amb d’altres entitats. Ens permet 
difondre activitats, compartir continguts, adherir-nos a iniciatives d’altres organitzacions i parlar i 
respondre directament als nostres seguidors. 
 
 
7.2. Treball en xarxa 
 
Llaços amb les entitats de segon grau 
Respecte al treball en xarxa en l’àmbit comunicatiu, hem reforçat els nostres llaços amb les 
entitats de segon grau a les que pertanyem: FCONGD, FCONGP, FCONGDH, CJB i CNJC, 
així com amb la Plataforma Amb Palestina al Cor, entenen la importància de treballar 
coordinadament. D’una banda, hem fet difusió d’activitats d’aquestes plataformes; i de l’altra, 
hem inserit les nostres activitats i propostes en els  seus espais de difusió, creant sinèrgies i 
complicitat amb totes elles. 
 
A més, ens hem adherit a les comissions de comunicació de la FCONGD i del CJB per tractar 
temàtiques que ens afecten a totes les entitats membres com: la imatge que transmetem les 
ong vers la societat i la manca d’utilització de tots els recursos comunicatius existents. 
 
També hem utilitzat les diferents plataformes socials on-line com a canals per facilitar la nostra 
difusió com Canal Solidari, Butlletins Informatius d’entitats del Tercer Sector, la plataforma 
d’informació de la Federació Catalana d’ONGD per al desenvolupament (InterCom), el butlletí 
informatiu de Torre jussana, el Consell de Joventut de Barcelona, entre d’altres. 
 
 
També es va treballar en xarxa amb altres entitats del barri del Raval per organitzar l’activitat 
“Obrint Portes al Raval” durant el mes de juny amb l’objectiu de visibilitzar la presència de les 
associacions al barri i apropar-nos al nostre veïnat. El dia 4 de juny vam celebrar el dia de 
portes obertes a l’SCI Catalunya. 
 
 
Coordinadora “Amb Palestina al Cor” 
La nostra implicació a la coordinadora s’ha vist ampliada durant el 2012 degut a la participació 
en la preparació de la celebració de la Naqbah; a al preparació comunicativa del Tribunal 
Russell; i amb l’inici d’un projecte en consorci amb les entitats ACP, Nexes i Nova anomenat 
“Recerca,  elaboració d’estratègies  i sensibilització per  l’acompliment de la legalitat 
internacional i el respecte als DDHH en el conflicte entre Palestina i Israel”, que te com a 
element clau una investigació duta a terme per un equip d’investigadors experts, basada en la 
legalitat de l’estat de dret. 
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En aquest projecte l’SCI liderem la part comunicativa on hem dissenyat el pla de comunicació 
del projecte, el pla de campanya i diferents eines de suport com: la pàgina web 
www.negocisocults.org, un glossari, un monogràfic de la campanya i la planificació d’un vídeo 
per il·lustrar la campanya. A més, hem coordinat el disseny gràfic, i hem gestionat l’adquisició 
dels diferents dominis per crear i gestionar els comptes de correu necessaris i la url que 
allotjarà la pàgina web, que també hem creat nosaltres. 
 
En el marc del mateix projecte, hem participat al viatge de preparació sobre el terreny realitzat 
al mes d’octubre a les ciutats de Ramallah, Jerusalem, Hebron i Tel-Aviv. Aquest viatge ha 
servit per recopilar dades, adhesions a la campanya i contactes per al desenvolupament de la 
investigació. 
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8. Els comptes clars 
 
 
8.1. Ingressos i despeses 
 

Ingressos:                                       493.968,28€ 

Despeses:                                       407.945,56€ 

Benefici provisional:             86022,72€ 
 
 
 
8.2. Qualitat i forma d’obtenir recursos 

 
Finançament privat 

Procedencia finançament privat

6% 3%1%

61%

23%
6%

Quotes de persones
associades/donants
regulars
Donacions privades
individuals puntuals

Donacions
d’institucions privades

Quotes de persones
usuàries/ entitats
membre
Cobrament de serveis

altres 
 

 
Quantitat Percentatge 

(%) 

% de finançament públic 461130,34€ 93,4% 

% de finançament privat 32837,94€ 6,6% 

Ingressos totals de l’organització:  493968,28€ 100% 

Procedència 
Quantitat Percentatge 

(%) 

Quotes de persones associades/donants regulars 2040€  

Donacions privades individuals puntuals 1054€  

Donacions d’institucions privades 435,89€  

Quotes de persones usuàries/ entitats membre 19685€  

Cobrament de serveis 7500€  

Altres ( 2123,05€  

Total segons fonts de finançament privat 32837,94€ 100% 
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Núm. de persones/sòcies donants regulars 51 

Núm. de persones donants puntuals 3 

Núm. d’empreses  1 

Núm. de fundacions  0 

Núm. obres socials de caixes d’estalvi 0 

Altres .......................  
 
 
Finançament públic 
 

 
 
 
 
 
8.3. Descripció de les despeses 
 
Despeses segons naturalesa 

 

 

Procedència Quantitat 
Percentatge 

total per finançador 
% 

Secretària General de Joventut: 
Generalitat de Catalunya. 

39032,30€ 8.70 

Agència Catalana de Cooperació, 
Relacions Exteriors: Generalitat 
de Catalunya 

388165,59€ 83,71 

Ajuntament de Barcelona 4800€ 1.07 

CNJC 6150€ 1.37 

EACEA  22982,45€ 5.15 

Total segons fonts de 
finançament públic 

448029,67€ 100% 

Segons la seva naturalesa Quantitat Percentatge 
(%) 

Personal 114416,16€ 28,04% 

Compres 4294,18€ 1,05% 

Edifici, reparacions i manteniment 5814,97€ 1,43% 

Subministraments (electricitat, aigua...) 5706,79€ 1,39% 

Serveis externs (gestoria, auditoria...) 31534,12€ 7,73% 

Viatges 15371,91€ 3,76% 

Volontariat 18903,86€ 4,63% 

Tranfer entitats collaboradora (palestina i Catalunya) 190153,32€ 46,60% 

Formacions i ponencies 18192,27€ 4,46% 

Altres despeses 3557,98€ 0,88% 

Total de despeses per naturalesa 407 945,56€ 100 % 
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Naturalesa de la despese

46,60%

4,46%
28,04%

1,39%

4,63%
3,76%

7,73%

1,43%

1,05%

0,88%

Personal

Compres

Edifici, reparacions i
manteniment

Subministraments
(electricitat, aigua...)

Serveis externs
(gestoria, auditoria...)

Viatges

Volontariat

Tranfer entitats
collaboradora (palestina
i Catalunya)
Formacions i ponencies  

 
 
 
Despeses segons finalitat 
 

 

Despeses segon la finalitat

65%

35% Directament per activitats
o serveis
Per estructura

 
 
 
 
 
 
 

Segons la seva finalitat Quantitat Percentatge 
(%) 

Directament per activitats o serveis 263113,42€ 65% 

Per estructura 144941,02€ 35 % 

Total de despeses per finalitat 407 945,56€ 100 % 
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9. Junta directiva de l’SCI Catalunya 
 
 
9.1. Composició de la junta 
 
A partir de l’Assemblea General Ordinària del 2011, la Junta s’ha composat per la Ingrid 
Danckaerts (presidenta), l’Andreu Torres (secretari), la Clara Giberga (tresorera), l’Anna Antó 
(vocal) i el Jorge Rovira (vocal). 
 
Gran part de la junta ha donat continuïtat a l’equip de l’any anterior: 
La Ingrid Danckaerts, amb una llarga trajectòria a l’SCI Internacional i dins l’SCI Catalunya, ha 
assumit el càrrec de presidenta. 
 
L’Andreu Torres, vinculat a l’entitat durant molts anys i membre de diversos grups de treball 
(comunicació i nord-sud), ha assumit el càrrec de secretari. 
 
L’Anna Antó, havia participat en diversos camps de voluntariat, ha assumit el càrrec de vocal. 
 
El Jorge Rovira, membre històric de l’entitat, ha assumit el càrrec de vocal. 
 
La Clara Giberga, la única nova incorporació, tenia experiència en formacions internacionals i 
havia coordinat un camp de treball a Catalunya, ha assumit el càrrec de tresorera (abril-
setembre). 
 
 
9.2. Reptes de l’any 2011 
 
Una junta nova amb nous reptes 
Enguany ens hem trobat amb un equip menys nombrós, amb menys disponibilitat i menys 
especialitzat que altres anys. Això ha suposat un gran repte de cara a la gestió de l’organització 
i, en algunes ocasions, ha dificultat la nostra tasca. 
 
Herències de l’any 2010 
A finals de l’any 2010 ens van aprovar dos grans projectes de l’Agència Catalana de 
Cooperació al Desenvolupament que van suposar una millora en el finançament però al mateis 
temps una nova dificultat al requerir una nova i més complicada gestió econòmica. 
 
Canvis en l’Oficina Tècnica 
Durant l’any 2011 hi ha hagut diversos canvis en l’Oficina Tècnica:  
- l’anterior tècnica d’administració va deixar la feina i ha estat substituïda per una altra persona,  
- s’ha incorporat una nova tècnica de comunicació,  
- la tècnica de voluntariat ha agafat una excedència de 6 mesos i ha estat substituïda per una 
persona a meitat de jornada, 
- a finals d’any el coordinador també va deixar la feina. 
Aquests canvis, especialment l’absència d’una persona coordinadora, han suposat un augment 
de la incertesa sobre la situació financera de l’entitat; així com una major necessitat de 
presència per part de la Junta. 
 
Tot i la dificultat que han suposat aquests canvis, també s’han acabat aprovant diferents 
projectes que han donat prous ingressos com per poder mantenir l’estructura de l’SCI. A través 
de la junta ha pogut supervisar i actualització constant per no tenir sorpreses i pèrdues al final 
de l’any. 
 
Context de retallades 
La situació sociopolítica actual, amb el canvi de govern i la crisi econòmica, ha dificultat la 
gestió financera de l’entitat, impedint una fluïdesa en la tresoreria i en la previsió d’ingressos 



Memòria 2011 
SCI Catalunya 

 

 
Servei Civil Internacional de Catalunya 

c. Carme 95, baixos 2ª 08001 Barcelona.     Tel.: 934417079  /  Fax:. 934417018.     CIF: G08849549 
presidencia@sci-cat.org     www.sci-cat.org 

30 

provinents de subvencions ja adjudicades així com d’identificació de possibles noves fonts de 
finançament. L’endarreriment en el pagament de les subvencions assignades, ha generat un 
greu problema de tresoreria, cosa que ha suposat un gran ofec de la entitat i de l’Oficina 
Tècnica, sobretot durant els darrers mesos de l’any. 
 
Absència de pla estratègic vigent 
El pla estratègic, un instrument molt útil per donar direcció a tota l’entitat,  només era vàlid fins 
el 2010. 
 
 
9.3. Tasques dutes a terme 
 
Gestió del personal 
La junta s’ha encarregat de seleccionar el nou personal de l’oficina tècnica duent a terme tot el 
procés de revisió de candidats, entrevistes, avaluació i selecció final. 
 
En aquesta línia, al no reemplaçar al coordinador de l’entitat quan aquest va deixar el seu 
càrrec, la junta directiva ha augmentat la seva implicació en les tasques de coordinació 
assumint-ne una gran part. A més, ha canviat el seu ritme de trobades i des de després de 
l’estiu es realitzen reunions setmanals. 
 
Al desembre del 2011 es va realitzar una reunió de seguiment entre la junta i la oficina tècnica. 
 
Seguiment econòmic 
A partir dels mecanismes de control econòmic elaborats per part de la Oficina Tècnica, tot i 
amb les dificultats explicades anteriorment, la junta ha pogut fer el seguiment de l’estat financer 
de l’entitat per tal de prendre les decisions corresponents. 
 
Relació amb voluntaris i voluntàries i participació en activitats de l’entitat 
La junta ha mantingut la missió de l’entitat de promoure el voluntariat i, en aquest sentit, ha 
donat molta importància als espais relacionals amb voluntaris i voluntàries: fent visites a camps 
de voluntariat, participant als tallers i activitats de formació, als seminaris d’avaluació i a 
algunes de les reunions de grups de voluntaris i voluntàries. 
 
Renovació estatuts 
S’ha treballat per adaptar els estatuts de l’entitat a la nova llei de regulació d’estatuts de les 
associacions que, si s’escau, s’aprovaran durant l’Assemblea General Ordinària. 
 
Pla estratègic 
Si bé encara no comptem amb un nou pla estratègic actualitzat que ens pugui ajudar a guiar 
l’entitat durant els propers anys, s’ha començat a identificar possibles maneres d’elaborar-lo 
així com s’ha realitzat una primera tancada de planificació durant la qual, conjuntament amb 
l’Oficina Tècnica, hem pogut identificar les prioritats per al 2012 i els objectius que volem assolir 
com a entitat. Aquests resultats, de moment, es veuen reflexats en el pla de treball però creiem 
que la feina que vam fer durant la tancada, ens servirà de base també per a l’elaboració del pla 
estratègic. 
 
Previsió de reforç de la junta 
Identificades diverses debilitats de la junta actual, s’ha començat a treballar per a la 
identificació de persones susceptibles de ser incorporades a la junta de l’entitat, pensant 
sobretot en joves que hagin format part de diverses activitats de l’entitat. La seva incorporació, 
si s’escau, s’aprovarà durant l’Assemblea General Ordinària de l’entitat. 
 
Representació externa 
El Servei Civil Internacional de Catalunya ha continuat la seva tasca de representació externa 
de l’entitat en l’àmbit de la joventut a través de la Clara Giberga ha format part del secretariat 
del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, des del Novembre del 2010, quan la Sònia 
Villoro va deixar el seu càrrec, i fins al 3 de Març de 2012, a la XXXIV Assemblea General 
Ordinària de la plataforma. Allà ha assumit la responsabilitat de les àrees de cooperació i 
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gènere. Des del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, la plataforma que aglutina 
moltes de les entitats juvenils existents a Catalunya, conformada per entitats de tots els àmbits, 
es treballa per interlocutar amb l’administració per tal d’aconseguir suport a la important tasca 
que es fa des del moviment associatiu juvenil a Catalunya. 
 
Durant el 2011 hem assistit a les assemblees periòdiques de la FCONGD i de la Federació 
Catalana d’ONG per la Pau. En el cas de la Federació Catalana d’ONG per la Pau vam formar 
part de la junta però només vam poder assumir el compromís durant els sis primers mesos de 
l’any. 
 
Representació internacional (SCI Internacional: PLOT, ICM) 
El Servei Civil Internacional de Catalunya, com a branca catalana del Service Civil International, 
també té una important responsabilitat envers les altres branques de l’SCI Internacional i la 
xarxa en si. En aquest sentit, si bé la debilitat de l’entitat ha suposat poder participar menys 
proactivament en alguns espais, si que s’ha participat en les diverses trobades internacionals, 
que s’han seguit aprofitant per enfortir la xarxa, identificar més projectes interessants i agafar 
idees per gestionar millor l’entitat des de Catalunya. 
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10. Agraïments 
 
 
La tasca del Servei Civil Internacional de Catalunya no hagués estat possible sense el suport 
de tots i totes aquells que en un moment o altre i d’una manera o altra ens heu ajudat durant tot 
aquest any. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A tots vosaltres que heu fet possible la realització d’activitats a l’SCI 
Catalunya durant l’any 2011, i per suposat la col·laboració 
desinteressada de tots els i les amigues de l’SCI Catalunya. 

 
 
 

GRÀCIES! 

Socis 

Sòcies Voluntaris 

Voluntàries 

Col·laboradors habituals o puntuals 

Participants Entitats 

Finançadors 
Donants 

Promotors de camps de voluntariat 


