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Si mirem una mica més enrere, al 2012, quan estàvem 
celebrant el 30è aniversari, també estàvem patint 
molt per l’entitat: la crisi i les retallades de polítiques 
socials va fer que en alguns moments ens arribéssim 
a plantejar tancar. Així, no hi ha res que ens emocioni 
més que poder seguir complint anys, i no per seguir 
sumant nombres, si no perquè vol dir que encara som 
aquí i que seguim endavant lluitant per transformar el 
món en un de més pacífic i just!

Deixem enrere un any marcat per un context social 
i polític intens, complex i difícil, de viure i de digerir. 
Hem viscut com el conflicte Catalunya - Espanya 
escalava, com es vulneraven drets i com, tot i així, 
la noviolència resistia als carrers, rebaixant una mica 
l’amargor per la gestió del conflicte al nivell polític.

I en aquest context, l’SCI Catalunya enguany hem 
seguit treballant per la cultura de pau, la justícia global 
i la transformació social des de l’associacionisme de 
base, a nivell local i internacional i ara que s’ha acabat 
l’any ens ve de gust fer una repassada de l’any:

Com moltes organitzacions de les xarxes de 
voluntariat internacional a Catalunya i arreu del món, 
hem vist decréixer el nombre de voluntàries enviades 
a camps de voluntariat internacionals. Així mateix, 
hem mantingut el nombre de voluntàries enviades a 
projectes de voluntariat de llarga durada.

Seguint amb una estratègia de fa anys però enguany 
amb més intensitat, hem reforçat la feina que fem en 
l’àrea de la Mediterrània, especialment amb Palestina, 
i buscant una acció holística des del voluntariat local, 
internacional, l’educació i la incidència.

Hem seguit mirant de fer més inclusius els nostres 
projectes de voluntariat, repensant les nostres 
estratègies i compartint espais de trobada amb 
les branques de l’SCI Internacional que també ho 
promouen.

Després d’un temps de tenir la sensació que no 
estàvem facilitant i acompanyant tant bé com cal la 
base social de l’entitat, hem volgut posar-hi atenció i 
hem dissenyat un procés de diagnosi de l’estat de la 
base social que es durà a terme durant el 2018.

A través de formacions de divers tipus, hem seguit 
cuidant-nos de que la participació en projectes 
de voluntariat internacionals o en grups locals 
sigui acompanyada d’un procés formatiu que faci 
reflexionar críticament i connectar amb la cultura de 
pau i de noviolència.

Benvinguda
Deixem enrere el 2017, l’any en què hem complert 35 anys!

Hem mantingut la voluntat de fer feina de sensibilització 
i educació per la pau i la justícia global, tractant de 
que les activitats no es quedessin només a Barcelona i 
arribéssin a territori.

De la mà de diverses entitats, hem fet incidència 
política sobre Palestina, sobre defensa de Drets 
Humans, sobre consum conscient i sostenible, entre 
d’altres. Així mateix, hem fet  l’esforç d’entendre’ns 
com a capaces d’articular discurs polític i hem treballat 
per “dir” a banda de “fer”.

I per acabar, hem acollit per primer cop en la 
nostra història l’International Committee Meeting, 
l’assemblea internacional del Service Civil Internacional 
(el moviment internacional del qual formem part com 
una de les seves més de quaranta branques) així com 
hem estret els vincles amb l’SCI Madrid fent una visita 
de cap de setmana per reunir-nos les juntes de les 
dues entitats i debatre sobre el paper de l’SCI en el 
context sociopolític actual.

I en aquest camí hem comptat amb moltes persones 
precioses que ens han acompanyat i fet lleuger el 
camí i la lluita. Moltes gràcies a totes per ser-hi! I amb 
aquesta motxilla i esperem que amb aquesta bona 
companyia, seguim caminant cap al 2018!

La Junta del Servei Civil Internacional



Benvinguda

1.1. Qui som?

El Servei Civil Internacional (SCI) és un moviment 
internacional nascut el 1920 que treballa activament 
per promoure la cultura de pau, la justícia global i 
la transformació social des d’una visió associativa i 
de base.

Amb àmbit d’actuació a Catalunya, País Valencià, 
Illes Balears i Andorra, des de 1982, l’SCI Catalunya 
és una de les 45 branques de la xarxa internacional.

Basem la nostra estratègia  en diversos eixos de 
treball:

•	 El voluntariat internacional, de curta i llarga 
durada, entès com una eina de suport mutu, 
per al desenvolupament local i basat en el 
pensament global.

•	 La participació a través de grups locals 
d’activisme i incidència al territori. 

•	 Formacions locals i internacionals com a eines 
per promoure la justícia global i empoderar 
la ciutadania perquè esdevingui agent de 
transformació social. 

•	 El treball en xarxa com un dels principis de 
l’entitat. Per aquest motiu, l’SCI és actiu en 
moltes de les xarxes d’associacionisme a nivell 
de ciutat, país i internacionals.

1.2. Missió, visió i valors

Missió

L’SCI Catalunya treballa activament per 
promoure una cultura de pau, la justícia global i 
l’empoderament de la societat civil, mitjançant 
el voluntariat internacional, la participació local i 
l’educació per la pau amb un impacte local i global.

Visió

La nostra visió és la d’un món en pau, sense cap 
tipus de violència ni estructures que les legitimin, 
inclusiu amb la diversitat,  amb un teixit social 
participatiu i associatiu, basat en la justícia global, 
l’equitat, el suport mutu i el respecte dels drets de 
totes les persones. 

Per això volem:

•	 Participar activament al moviment global per la 
justícia social i la pau.

•	 Un voluntariat internacional transformador, amb 
impacte local-global i coherent amb una realitat 
de base.

•	 Ser agents de transformació en l’àmbit local a 
partir de l’activisme i la implicació social des 
d’una lògica associativa.

•	 Ser reconegudes en 
educació per la pau entesa 
com un procés participatiu 
basat en l’educació i el pen-
sament crític per impulsar 
una societat responsable i 
activa.

•	 Tenir en compte la 
diversitat existent en la nostra 
societat a l’hora de dur a 
terme les nostres accions i 
projectes.

•	 Treballar en xarxa 
amb altres col·lectius i 
organitzacions per tal d’unir 
esforços, teixir comunitat i 
assolir els objectius comuns.

1. Presentació



1.3. Forma jurídica i registres 
 
Associació sense ànim de lucre, fundada el 27 
de febrer de 1987 i registrada al Departament de 
Justícia de la Generalitat de Catalunya. Declarada 
d’utilitat pública. Registrada a l’ACCD i a l’AECID 
com a entitat de cooperació al desenvolupament, 
al cens d’entitats juvenils i al cens d’entitats de 
voluntariat de la Generalitat de Catalunya.

1.4. La Junta 
La Junta de l’SCI Catalunya està formada per 7 per-
sones: 

Aina Barceló Cuerda. Tresorera.
Barbara Casas Barrachina. Vocal.
Ingrid Danckaerts. Vocal. 
Teresa Finez Moral. Secretària. 
Clara Giberga Fernández de Villarán. Presidenta. 
Carla Longares Alcoverro. Vocal. 
Marta Palau Albà. Vocal. 

A l’Assemblea General Ordinària de 2017 no es van 
produir canvis respecte la junta de l’any anterior sinó 
que es va mantenir el mateix equip, fet que ha faci-
litat la consolidació de les dinàmiques de grup i que 
alhora ha suposat un repte de cara als relleus al futur. 

La junta s’organitza de manera força horitzontal i 
l’espai de presa de decisions són les reunions de 
junta. A partir d’enguany s’ha revisat la dinàmica de 
reunions. S’ha mantingut la freqüència quinzenal 
reformulant-ne una mica l’estructura: a cada reunió 
es tracta un tema estratègic de forma monogràfica 
i entre 10 i 15 temes breus. Alhora, s’ha afegit 
una tancada trimestral en què es debaten temes 
estratègics i es fa una avaluació de com estem. Una 
d’aquestes tancades és la tancada de planificació 
anual a la que es dedica un cap de setmana sencer 
i és compartida amb l’equip tècnic. Paral·lelament, 
la junta es comunica de forma diària o setmanal 

(segons l’època de l’any) de manera telemàtica a 
través de correus electrònics i missatges grupals.

La junta manté la visió estratègica, escoltant i donant 
veu a la base social, i fa seguiment del funcionament 
de l’entitat. Des de fa uns anys, la junta s’organitza 
el seguiment del funcionament per “referents”, és 
a dir, amb la distribució de rols i tasques d’acord 
amb les competències i motivacions de cadascuna i 
d’acord a les necessitats temàtiques de l’entitat. En 
aquest sentit, al menys una persona de la junta fa 
seguiment de: 

•	 Internacional: Ingrid i Marta.
•	 Enviament a camps de voluntariat: Ingrid i junta 

en general.
•	 Acollida de camps de voluntariat: Junta en 

general.
•	 Voluntariat de llarga durada: enviament, acollida 

i coordinació: Clara.
•	 Inclusió: Carla.
•	 Suds i mediterrània: Ingrid, Carla i Tere.
•	 Territori local: Carla.
•	 Comunicació i discurs: Marta.
•	 Gestió financera: Aina i Ingrid.
•	 Recursos Humans: Clara.
•	 Formació i activitats: Clara, Barbara, Carla.
•	 Representació externa i xarxes: Clara.
•	 Base social: Carla i Clara.
•	 Ca l’Elna: Teresa.

Grups locals. Hem tingut referents dels següents 
grups locals:

•	 Lliure moviment: Teresa i Carla.
•	 Justícia climàtica: Aina.
•	 Borsa formació: Marta.
•	 Ravalució: Barbara i Carla.

Valors



Projectes i activitats del 2017:
•	 Acollida de l’International Committee Meeting 

de l’SCI Internacional: Marta, Ingrid i Clara.
•	 Projectes PATH + A route to connect: Ingrid, 

Marta, Barbara i Carla.
•	 Celebració del 35è Aniversari: Marta.
•	 Festa de la Sopa: Teresa.

Pel que fa a enguany, a banda del seguiment ha-
bitual de l’entitat, voldríem compartir alguns temes 
destacats:

Tal i com es va establir a la tancada d’inici d’any, en-
guany hem ampliat la feina en produir discurs propi 
com a SCI i el tàndem de referents de junta i d’equip 
tècnic de comunicació ha fet molta feina en aquest 
sentit.

En un any de canvis de personal com enguany, la 
junta ha dedicat forces energies juntament amb 
l’equip tècnic als processos de selecció així com al 
seguiment, avaluació i cures de l’equip tècnic.

La comissió de seguiment financer s’ha reunit de 
forma trimestral i ha facilitat un bon traspàs de la 
informació entre el personal de gestió econòmica i 
la resta de la junta.

La junta s’ha implicat molt activament en els projec-
tes internacionals dels quals formàvem part, partici-
pant de trobades internacionals, de reunions tele-
màtiques i fent seguiment.

Enguany la junta ha realitzat una visita a SCI Madrid 
que estava prevista des de fa molt temps com a es-
pai de coneixença i que s’ha precipitat per assegurar 
un espai sa de diàleg en relació als esdeveniments 

sociopolítics entre Catalunya i Espanya.

1.5. Equip tècnic 

Camps de voluntariat (outgoing) 
Sara Gil Ribas 

Llarga durada i inclusió
Júlia Mullerat Padró
 
Voluntariat internacional i participació local
Júlia Granell Barberà (fins al març)
Alba Guasch Casadevall (a partir del març) 

Cultura de pau, mediterrània i coordinació
Júlia Granell Barberà (a partir de febrer)

Projectes Nord-Sud
Ariadna Gálvez Rifà (fins al febrer)

Comunicació i difusió
Marta Pérez Fargas

Gestió i coordinació
Josep M. Ballarín Cuadra
 
Administració
Laia Jubany de Solà
 
Persones en pràctiques
Irene Grego (fins al març)
 
Voluntàries internacionals (EVS)
Marina d’Ecclesiis (fins al setembre)
Wasan Majeed (fins al setembre)
Ramsis Hijazi (a partir de l’octubre)
Nupelda Yüce (a partir de l’octubre)



1.6. Balanç econòmic
Gràcies a la confiança de la base social de l’SCI, les institucions públiques i les persones donants, enguany 
hem gestionat un pressupost de 480.122,77€, que s’ha utilitzat per assolir la missió de l’entitat, seguint els 
principis de responsabilitat i sostenibilitat que emanen dels valors i coherència interna de l’SCI com a mo-
viment internacional. El 2017, mantenint la continuitat dels anys anteriors, l’SCI ha tancat l’exercici amb un 
resultat positiu de 4.530,01€.

Caldria destacar d’aquest any que han finalitzat les inversions del projecte de Ca l’Elna (desenvolupat en el 
punt 1.9), iniciades l’any 2016. El projecte actualmet està operatiu i això facilitarà la participació del volunta-
riat internacional i l’acollida i enxarxament dels moviments  per la justícia global a Catalunya, fet que cele-
brem després de l’important esforç que s’ha dut a terme per l’entitat i la base social.

A continuació es presenten els ingressos i despeses de l’exercici 2017, escandellat per tipus de finançador i 
tipologia de despesa, en termes absoluts i percentatge.

*Tancament de l’exercici 2017 amb data gener 2018. Comptes pendents d’auditoria.



*Tancament de l’exercici 2017 amb data gener 2018. Comptes pendents d’auditoria.

Aquest any hem rebut el finançament de les següents institucions:

1.7 Cap a una major coherència ètica

La construcció d’una societat justa, ètica, que ajudi 
a desenvolupar tot el potencial de les persones, res-
pectuosa amb els éssers humans, el medi ambient i 
els territoris passa també per un canvi en relacions 
econòmiques. 

En aquest sentit, buscant en les arrels de l’economia: 
la producció, la distribució i el consum; des de la 
base social de l’SCI es considera prioritari impulsar 
projectes i activitats que promoguin la transforma-
ció dels mitjans de producció i les seves relacions, 
així com també les dinàmiques de consum. Fruit 
d’aquest procés intern, aquest any s’ha publicat la 
Guia pràctica de consum conscient i economia soli-
dària per a associacions, un recull de propostes i re-
cursos per millorar l’impacte de l’entorn a través del 
consum de les entitats i col·lectius. A més però, ens 
mantenim fermament en el propòsit d’esdevenir un 
laboratori d’aquella societat a que aspirem. La nos-
tra entitat ha adoptat un conjunt de criteris amb els 
proveïdors, apostant per aquells que treballessin en 
coherència amb el Servei Civil Internacional, sota la 
convicció que la transformació social també es cons-
trueix des de les accions del dia a dia, així com enfor-
tint i creant xarxa amb la resta de projectes amb qui 
compartim visió i valors.

Seguint aquesta línia hem apostat per proveïdors 
significatius de l’economia social i solidària, mem-
bres del grup ECOs (com Arç, Trèvol, Som Energia 
i Celobert) i de la  Xarxa d’Economia Solidària de la 
qual també som membres i de qui prioritzem proveï-
dors i projectes conjunts (Cevagraf, Ciutat Invisible, 
Col·lectiu Ronda, Nexes, Nova-CIS, Cúrcuma, Els 
Caus, Gestió Integral, l’Esberla…). Fora d’aquestes 
xarxes tenim en compte iniciatives juvenils, criteris 
ambientals, proximitat, inserció i projectes socials 

que duguin a terme els nostres principals proveïdors. 
Un exemple són les compres que fem en alimentació 
i begudes, ecològiques i de comerç just, amb la cos-
tum de fer dieta vegetariana com la opció més inclu-
siva i respectuosa amb el medi ambient, a la vegada 
que utilitzem vaixella reutilitzable o compostable.

En l’àmbit de les finances treballem exclusivament 
amb entitats de finances ètiques (Coop57, Fiare i 
Triodos), prioritzant Fiare banca ètica com a entitat 
de referència pel que fa a operativa de l’entitat. A 
més, els intercanvis amb la resta de branques inter-
nacionals SCI apostem per l’ús d’una moneda elec-
trònica pròpia: el Pink Slip.

També hem incorporat mesures per fer un ús més 
racional de l’aigua i l’energia, utilitzant l’electricitat 
verda que ens porta Som Energia i una bona ges-
tió i separació de residus, així com altres àmbits de 
les TiC apostant per augmentar l’ús del programari 
lliure com Ubuntu i estàndards oberts treballant amb 
Sinergia.



1.8. La Vaqueria i el local de treball

La seu de l’SCI Catalunya es troba al 
carrer del Carme 95. Baixos, al barri del 
Raval de Barcelona. El local, que en el 
passat havia estat seu d’una Vaqueria, 
ara acull l’activitat de l’entitat, així com 
actes i activitats d’altres col·lectius i 
organitzacions afins.

Amb la voluntat de seguir reformant La 
Vaqueria, per facilitar-ne el seu ús però 
també per cuidar un patrimoni històric 
de la ciutat de Barcelona, aquest 2017 
s’han iniciat les rehabilitacions del 
primer pis, l’espai on es troben les 
oficines de l’entitat. Aquesta segona 
fase de les obres de la Vaqueria (que 
van començar el 2016), està previst que 
s’acabin l’any 2018.

Durant el 2017, la Vaqueria ha estat 
no només la seu de l’SCI Catalunya, 
sinó també ha esdevingut un espai de 
trobada i activitats per altres entitats i 
col·lectius. 

Per facilitar la gestió i coordinació de 
l’espai, les demandes de les entitats i 
col·lectius s’atenen des de l’equip tècnic 
de l’SCI. (administracio@sci-cat.org).

1.9. Ca l’Elna

Les entitats que formen part del Consell 
de la Joventut de Barcelona (CJB) van 
aprovar la cessió d’ús de l’antic hotel 
d’entitats (C/Princesa) a l’SCI i des 
d’aleshores, l’SCI ha endegat un procés 
de reforma integral de l’espai, que 
va finalitzar el mes de setembre: avui 
podem veure amb gran alegria que la 
ciutat té un nou espai internacional: Ca 
l’Elna.

Ca l’Elna ha estat un dels principals 
projectes d’aquest any, i cobreix una 
de les necessitats que, per l’activitat 
general de l’SCI, és de màxima prioritat, 
l’acollida d’activistes internacionals a 
la ciutat de Barcelona i la promoció 
d’espais internacionals a la ciutat.

1. 10  Aniversari 35 anys d’SCI Catalunya 
Aquest any 2017 l’SCI Catalunya feia 
35 anys i ho hem volgut celebrar 
valorant i recordant tota la tasca de 
voluntàries i activistes en la promoció 



del voluntariat per la construcció de pau 
i la transformació social. Per commemorar 
aquest aniversari hem dut a terme diverses 
accions enfocades en la recuperació de la 
memòria i el reconeixement de la feina 
feta, però també dels reptes que com a 
moviment per la pau encara ens queden 
per davant.

Hem fet un recull d’articles que expliquen 
una part de la memòria de l’SCI per part 
de les activistes més veteranes publicats 
al bloc dels 35 anys de l’SCI. Hem realitzat 
un total de 12 càpsules de vídeo on 
voluntàries de diferents èpoques de l’SCI 
expliquen la seva relació amb l’entitat i tot 
allò que el seu pas per l’SCI els ha aportat. 

El vídeo final es va poder presentar a l’acte 
del 35è aniversari que va tenir lloc al Centre 
Artesà Tradicionàrius el 16 de desembre. 
L’acte va començar amb una taula rodona 
sta el nom “Voluntariat internacional, eina 
de transformació social?” on vam posar 
sobre la taula els reptes per promoure un 
voluntariat i un activisme internacional més 
transformador i que contribueixi realment 
a la construcció de pau. Seguidament 
vam fer una visita per l’exposició històrica 
de l’SCI i després del sopar vam poder 
gaudir de la cúmbia colombiana de “Las 
Bullas”. 

Per l’ocasió vam elaborar nous dissenys 
de bosses i samarretes que encara podeu 
trobar a La Vaqueria!



2. L'SCI en xifres



2. L'SCI en xifres 3. Voluntariat internacional

3.1. Voluntariat de curta durada: camps de voluntariat

Els camps de voluntariat són una de les eines més importants en el treball per a la transformació social i la cons-
trucció de pau que es promou des de l’SCI.

És un treball traçat des de la solidaritat i el suport mutu a nivell internacional amb l’objectiu, per una ban-
da, d’enfortir projectes de base i transformadors, i per l’altra, de promoure la transformació social a través 
d’experiències d’interculturalitat i de treball cooperatiu entre les persones voluntàries.



Camps Bilaterals

Tot i que als nostres camps a altres països habitualment només hi poden assistir dues persones de cada 
nacionalitat, també enviem alguns grups d’esplais i caus a fer una estada totes juntes. Aquest 2017 hem enviat 
dos grups: un grup de 6 joves de l’agrupament escolta i guia Sant Joan de Viladecans va anar a Armènia per 
col·laborar amb un centre per a infants amb diversitat funcional, i un altre grup de 6 joves de l’agrupament 
escolta i guia Verge de la Candela de Valls va anar Kuterevo, Croàcia, per participar del projecte d’una reserva 
d’óssos.



3.1.2. Acollida a camps de voluntariat al territori
 
Des de l’SCI Catalunya, enviem voluntàries a camps de voluntariat arreu del món però també coorganitzem, 
juntament amb associacions o altres col·lectius, camps de voluntariat al nostre territori, els Països Catalans, on 
acollim voluntàries internacionals.



Camps al territori

Es tracta d’una idea de solidaritat traçada des 
del treball en xarxa a nivell local i internacional. 
Els camps de voluntariat són autogestionats des 
d’organitzacions de base, des de l’activisme i la 
participació voluntària. És amb aquesta estructura 
que els camps aconsegueixen un efecte multipli-
cador ja que amb recursos molt limitats centenars 
de persones a tot el món col·laboren i viuen en una 
experiència transformadora.
 
Els camps de treball consten de diferents parts: el 
treball, l’estudi i el lleure. El treball són les hores 
que es dediquen a les tasques del projecte. Per 
lleure, entenem totes les activitats lúdiques i cultu-
rals que es fan durant el camp, tant dins del mateix 
grup de voluntàries internacionals com les de co-
neixença de la població i comunitat local que acull 
cada projecte. Per això, a més de les tasques que 
es desenvolupen, es programen activitats de co-

neixença del territori, de participació en els teixits 
associatius de cada població, en festes majors i co-
neixent la cultura popular de cada vila. A banda, 
també hi ha una part d’estudi i reflexió al voltant de 
la temàtica relacionada amb el camp.

En tots els camps de voluntariat realitzats al nostre 
territori hi ha una figura indispensable: la persona 
coordinadora. Es tracta d’una voluntària més del 
grup que coneix el projecte, la comunitat, la zona, 
ha fet camps anteriorment i té les habilitats per di-
namitzar el grup i teixir aliances amb les associa-
cions de la comunitat local.

Les persones que han coordinat els camps van par-
ticipar al cap de setmana de formació prèvia on es 
van treballar continguts per a la facilitació de grups 
i la transformació de conflictes.



Aquest any hem fet 18 camps 
arreu del territori, amb diferents 
projectes promotors:

ADeLA: Associació de desenvo-
lupament local i Alternatiu, Valls. 
Durant el camp es dóna suport 
amb diferents tasques a Can Pi-
pirimosca, una granja ecològi-
ca on l’agricultura és el motor 
d’autosuficiència que fa possible 
un estil de vida sostenible.

Regidoria de Patrimoni de 
l’Ajuntament de Son Servera, 
Mallorca. Des de la regidoria 
s’estan duent a terme diferents 
accions per posar en valor i 
recuperar el patrimoni històric 
del poble. Durant els dos camps 
de treball que s’han realitzat 
les voluntàries van fer tasques 

de recuperació d’un jaciment 
arqueòlogic. 

Associació Caoba, Terrassa. Les 
voluntàries es van submergir com-
pletament en la cultura popular 
catalana participant en les acti-
vitats de preparació de la Festa 
Major de Terrassa. Van col·laborar 
tants amb els castellers de Terras-
sa, com amb els capgrossos i els 
gegants.

Associació pel Patrimoni Històric i 
Natural, Hostalric. Seguint la línia 
de treball d’aquesta entitat durant 
el camp s’han realitzat tasques 
d’acondicionament i recuperació 
de patrimoni històric al Castell-
Fortalesa d’Hostalric. 

Associació Juvenil Salsa Jove, Gi-

rona. L’esplai Salsa Jove de Girona 
ha acollit dos camps de volunta-
riat aquest estiu per donar suport 
a les activitats del casal d’estiu 
amb infants a partir dels 3 anys. 

SCI: “Peaceweek: Entre[terres]”. 
L’SCI Catalunya ha organit-
zat aquest camp d’estudi amb 
l’objectiu de reflexionar sobre 
les causes i el marc global de les 
migracions i el refugi des d’una 
perspectiva de defensa dels drets 
humans i amb perspectiva de 
transformació i construcció de 
pau.

Associació Cultural Nowa Reg-
gae, Vilanova i la Geltrú. Des de 
l’associació s’organitza el Nowa 
Reggae, un festival de música 
jamaicana i d’activitats culturals 

ELS CAMPS 
DE VOLUNTARIAT 
SÓN AUTOGESTIONATS 
DES D’ORGANITZACIONS 
DE BASE, DES DE 
L’ACTIVISME I LA 
PARTICIPACIÓ
VOLUNTÀRIA. 



i esportives que es celebra du-
rant el mes de juliol. El grup de 
voluntàries han donat suport en 
l’organització del festival.

La iMAGInada Associació Cultu-
ral, Tarragona. Les participants del 
camp han pogut col·laborar en el 
desenvolupament de les activitats 
emmarcades dins La Imaginada, 
un projecte que reivindica l’oci i la 
cultura alternatius al Camp de Ta-
rragona. 

Centre Penitenciari de Joves, Gra-
nollers. Les voluntàries del camp 
han col·laborat conjuntament amb 
els joves del centre que s’han for-
mat com a gestors culturals creant 
i dinamitzant activitat culturals per 
els altres joves del centre.
Santa Coloma en Transició i Fun-

dació Quer Alt, Santa Coloma de 
Queralt. Aquests dos projectes i 
altres associacions del poble tre-
ballen conjuntament amb les vo-
luntàries del camp en la recupera-
ció d’una zona del poble d’interès 
històric i cultural.

Fundació Catalana de Paràlisis 
Cerebral (FCPC), Barcelona. Les 
voluntàries participen a les colò-
nies que es realitzen per les per-
sones amb paràlisis cerebral de la 
fundació.

Associació Garraf Coopera, Vila-
nova i la Geltrú. Ha sigut la prime-
ra vegada que hem fet el camp, 
que tenia l’objetiu de suport i po-
sar en valor l’entorn natural de la 
localitat i continuar els treballs de 
recuperació i custòdia de la zona 
de l’Ortoll. 

Resilience.Earth, Sant Feliu de Pa-
llerols. Aquesta també ha sigut la 
primera edició del camp, durant 
el qual les voluntàries han realitzat 
tasques de impermeabilització de 
les basses i l’empedrat dels canals 
dels Horts del Soler.

Associació AMPANS, Sant Salva-
dor de Guardiola. Durant el camp 

les voluntàries han participat de 
les activitats de tardor a la finca 
Urpina, situada a Sant Salvador de 
Guardiola, que acull una residèn-
cia de persones amb diversitat 
intel·lectual.

Xarxa d’Economia Solidària, Bar-
celona. És el segon any que s’ha 
realitzat aquest camp on les vo-
luntàries han donat suport a 
l’organització del Festival Espe-
ranzah i a la FESC, Fira d’Economia 
Social i Solidària de Catalunya.

BalmesBlancs. Aquest camp tam-
bé ha sigut un dels nous d’aquest 
any. La tasca de les voluntàries ha 
estat mantenir i recuperar els ca-
mins de la Vall de Siarb, al Pallars 
Sobirà.



3.2. Voluntariat de Llarga durada

El voluntariat de llarga durada consisteix en la pos-
sibilitat de recolzar un projecte local i, al mateix 
temps, estar en contacte amb persones d’altres 
cultures. És una experiència que permet conèixer a 
fons projectes locals i el seu context i participar-hi 
com un membre més de la comunitat. A l’SCI em-
placem voluntàries a projectes EVS (Servei de volun-
tariat europeu) i projectes LTV (projectes de llarga 
durada de la xarxa de l’SCI). 

Acollida 
Durant l’any 2017 hem acollit 4 voluntàries europees 
(EVS) dins el programa Erasmus Plus de la Comissió 
Europea. Hem tingut a l’oficina a la Wasan Majeed 
(Àustria) i la Marina D’Ecclesiis (Itàlia) fins al setem-
bre i els han agafat el relleu la Nupelda Yüce (Kurdis-
tan) i el Ramsis Hijazi (Palestina). 

Hem estat també l’organització coordinadora per als 
projectes d’EVS i LTV a Can Pipirimosca, un projecte 
de permacultura a Valls, i la Comunitat els Avets de 
Moià, que es dedica a l’atenció i acompanyament 
de persones adultes amb diversitat funcional. A Can 
Pipirimosca hi ha hagut 2 EVS, l’Olga Barsukova 
(Rússia) i la Lorella Abbona (Itàlia) i 1 LTV, la Noémie 
Luteau (França). Als Avets hi ha hagut 2 voluntàries 
LTV, l’Ousama Lakhal (Catalunya) i la Victoria Sán-
chez (França), i 1 EVS, l’Anna Jacobs (Alemanya). 

Enviament 
Aquest any hem enviat 16 Long Term Volunteers a 
9 països diferents: 3 a Tailàndia (Kok Payom), 3 a Sri 
Lanka (Peace Center Mutur, House of light), 3 a Tan-
zània (Children and education, Women’s empower-
ment, English Language Teaching), 2 a EUA (Lean-
der House, Rutland Community) 1 a Uganda (Galilee 
Community General Hospital), 1 a Kenya (Community 
Health), 1 a Japó (Kazanawa Farm), 1 a Gran Bretanya 
(Camphill Botton) i 1 a Itàlia (La Città dell’Utopia).

Durant el 2017, també hem enviat 19 EVS a 16 països: 
1 a Àustria, 1 a Itàlia, 2 a Kosovo, 1 a Països Baixos, 1 
a Bèlgica, 1 a Polònia, 1 a República Txeca, 1 a Hon-
gria, 1 a Bulgària, 1 a Lituània, 1 a Suïssa, 1 a Ale-
manya, 2 a Portugal, 1 a Dinamarca, 2 a Jordània i 1 
a Palestina. 

De totes aquestes persones, la gran majoria són de 
la província de Barcelona (19) i de Barcelona ciutat 
(8), però també n’hi ha de la resta de Catalunya, 2 del 
camp de Tarragona i 1 de Lleida, 4 del País Valencià, 
i 1 de les Illes Balears. 

LTV
EVS



3.3.Voluntariat a la mediterrània

Des de fa molts anys treballem en solidaritat amb 
l’altra riba de la Mediterrània. En especial els 10 úl-
tims anys hem treballat conjuntament amb organit-
zacions juvenils, de pau i drets humans de Palestina. 
Aquest 2017 ha estat any de tancament d’una sub-
venció que ens acompanya des de fa molts anys i 
que ens ha permès enfortir i consolidar el treball a 
la zona. 

Creiem en el voluntariat internacional com una eina 
per conèixer els pobles de la Mediterrània, endinsar-
se en les seves realitats, conflictes i resistències. Du-
rant aquest any s’ha reforçat el treball d’impuls de 
voluntariat internacional a Palestina però també s’ha 
ampliat la mirada cap a altres zones de la Medite-
rrània (Jordània, Tunísia, Marroc, Sàhara Occidental, 
Kurdistan, Líbia, etc). 

Impuls del voluntariat internacional a Palestina
Camps de voluntariat: Des de l’SCI Catalunya i el 
grup de treball internacional MIDI (Mediterrània) 
estem impulsant la consolidació i nous camps a la 
zona. Per fer-ho, acompanyem aquelles organitza-
cions amb les que ja hem treballat donant suport 
en la realització de camps de voluntariat i cerquem 
nous projectes transformadors que puguin acollir 
camps de voluntariat. 

Trobada d’organitzacions de Palestina a Barcelona: 
Del 9 al 15 d’octubre vam acollir la primera trobada 
de partners de Palestina a Barcelona. Hi van partici-
par membres d’algunes de les organiztacions amb 
les que treballem a Palestina: Baladna - Association 
for Arab Youth (Haifa), Youth Development Associa-
tion - YDA (Nablus), Popular Struggle Coordination 
Committe - PSCC (Cisjordània), Zajel Youth Exchan-
ge Program (Nablus). Es va treballar valorant la feina 
realitzada fins ara així com pensant nous projectes i 
maneres d’enfortir la solidaritat entre organitzacions. 
A banda, es van realitzar algunes visites a institicions 
catalanes així com es van fer actes oberts per tal de 
donar a conèixer les entitats i la tasca realitzada. Pos-
teriorment, es va participar a l’EPM (trobada interna-
cional de l’SCI).  

Visita estratègica a Palestina 
Durant l’octubre i el novembre, una persona de la 
junta ha realitzat una estada d’un mes a Palestina. 
L’objectiu era conèixer el context i la quotidianitat 
d’algunes de les organitzacions amb les què treba-
llem per poder-ne aprendre, millorar el treball con-
junt i traçar una estratègia futura. L’estada s’ha fet 
principalment a Baladna Youth Association (Haifa), 
tot i així també amb YDA - Youth Develompent As-
sociation (Nablus) i s’han realitzat reunions amb Pro-
ject Hope (Nablus), PSCC - Popular Struggle Coor-
dination Committee (Al’Masara i Betlem), Youth 
Against Settlements (Hebron), Assiwar (Haifa) i s’han 
visitat activistes a Acra, Jerusalem i la zona del de-
sert del Neguev.



Voluntariat de llarga durada (EVS)
A banda de camps de voluntariat, també hem coor-
dinat projectes de Servei de Voluntariat Europeu 
(EVS) de 6 mesos a Palestina i Jordània. Fins al març 
2017, hi va haver l’Emma Casamiquela a Youth De-
velopment Association de Nablus (Palestina), i el 
Luís Alcaraz i la Paula Rodríguez a I-Dare for Sustai-
nable Development d’Amman (Jordània). L’octubre 
2017 va començar el seu EVS a YDA el Jaime Martin, 
que va haver d’abandonar el projecte. El desembre 
2017 van començar la Marina Pauls i la Marta Valls a 
I-Dare i hi seran fins el maig 2018.

Solidaritat amb els camps de refugiades sahrauís 
Històricament, l’SCI Catalunya havia traçat llaços de 
solidaritat amb el poble sahrauí i des de fa diversos 
anys que surt sempre en les pensades estratègiques 
que volem recuperar aquest contacte. Creiem que 
fer un camp de treball en els camps de refugiats 
sahrauís d’Algèria pot ser  una eina per visibilitzar el 
conflicte a nivell internacional. 

Per això, actualment col·laborem amb el projecte 
LAONF per la noviolència al Sàhara Occidental que 
impulsen Novact i ACAPS. Per tal de començar a 
establir llaços, del 7 al 12 desembre del 2017, vam 
participar a la delegació que el CJB va organitzar 
per tal de conèixer la situació als camps de refugia-
des de Tindouf (Algèria). Durant aquells dies vam 
contactar amb diferents organitzacions juvenils, de 
voluntariat i de pau en els camps per tal de treballar 
en futur camp de voluntariat. 

3.4. Voluntariat inclusiu

L’SCI té la inclusió social com un dels valors prin-
cipals. Per aquest motiu, hem volgut facilitar la 
participació de persones amb menys oportunitats 
als camps de voluntariat i altres projectes, tant a 
Catalunya com a l’exterior. El 2017 s’han emplaçat 
un total de 9 joves amb diferents perfils d’exclusió 
(social o econòmica) que han valorat l’experiència 
molt positivament. D’aquests participants, 1 ha fet 
un camp a Polònia, 1 a Bèlgica, 2 han fet un EVS de 
curta durada a Kosovo, i la resta a Catalunya. De 
fet, un dels participants a Catalunya va fer un camp 
el 2016 i durant el 2017 ha fet un voluntariat de llar-
ga durada (LTV) durant 3 mesos a la comunitat els 
Avets de Moià, que es dedica a l’acompanyament 
de persones adultes amb diversitat funcional.

Intercanvis Juvenils
Els intercanvis juvenils són projectes de voluntariat 
de curta durada que uneixen grups de joves de di-
ferents països i els donen l’oportunitat de formar-
se, debatre i aprendre a l’entorn d’una temàtica, 
mentre coneixen noves cultures. Cada grup de 
joves compta amb una persona coordinadora per 

ORGANITZAR UN 
CAMP DE TREBALL ALS 

CAMPS DE REFUGIADES 
SAHRAUÍS POT SER UNA 

EINA PER VISIBILITZAR 
EL CONFLICTE A NIVELL 

INTERNACIONAL



acompanyar el grup. Han participat als intercanvis 
tant a Catalunya com a l’exterior joves majors de 
16 anys, sobretot del barri del Raval i alguns mem-
bres del grup local Ravalució.

Acollida
Des del 2015 que cada estiu acollim un intercanvi 
juvenil a Catalunya en el marc del grup d’SCI Inter-
nacional YUWG que treballa per la inclusió social 
i perquè les activitats d’SCI arribin a tothom, tam-
bé a joves amb menys oportunitats. En l’intercanvi 
juvenil del 2017 es van tractar el racisme i la mi-
gració en el context de les democràcies europees 
actuals. A través de l’educació no formal es va de-
batre sobre els orígens del racisme i les identitats 
culturals perquè els participants comprenguessin 
millor l’augment de la xenofòbia i es posicionessin 
per un món més just.  

L’intercanvi es deia “Open Borders for Diversity” 
i es va realitzar a Mura al juliol. Hi van participar 6 
voluntàries d’Ucraïna, 6 de Portugal, 5 d’Itàlia i 9 
de Catalunya. D’aquestes, 16 eren noies i 10 eren 
nois. L’experiència es va valorar molt positivament, 
i el seguirem repetint!

Enviament
El 2017 hem enviat 4 participants a un intercanvi 
juvenil a Hongria a l’agost. 2 dels participants for-
men part del grup local Ravalució. Era molt similar 
a un intercanvi del 2016, es titulava de nou “Chan-
ge for media: media for change” i anava sobre el 
tractament de les persones refugiades en els mi-
tjans de comunicació. El grup de participants va 
tornar molt motivat.

Seminari d’Inclusió social: Opening minds to re-
move barriers
L’SCI entén la justícia social com a igualtat 
d’oportunitats per a tota la ciutadania. La partici-
pació igualitària en comunitat i la inclusió social 
són eines principals per garantir els drets humans. 
El treball per aquests principis va ser la raó princi-
pal de desenvolupar aquest projecte, a través del 
qual vam acollir a Barcelona 13 participants de 10 
països i organitzacions diferents del 29 de maig al 
3 de juny 2017.

L’objectiu del seminari era oferir eines a treballa-
dores i voluntàries que treballen en la mateixa línia 
en les seves entitats d’arreu d’Europa. Va ser un 
espai de trobada i de debat molt profitós sobre les 
polítiques d’inclusió en diferents organitzacions i 
xarxes de voluntariat, on es van compartir bones 
pràctiques i es va reflexionar per desenvolupar 
projectes de voluntariat més inclusius.



Des de l’SCI treballem en al construcció de pau i la 
justícia global a nivell internacional, però no ente-
nem aquesta tasca sense que estigui arrelada a una 
visió associativa i de base. Per això pensem que és 
en l’activisme i el voluntariat local on, també, cal ac-
tuar i treballar per la transformació local.

Durant el 2017 molts dels projectes han estat des-
envolupats i acompanyats des dels grups i amb les 
energies de totes les voluntàries que en formen o 
n’han format part. Aquest és un dels molts motius 
pels quals diem que la base social de l’SCI és indis-
pensable, ja que sense elles no es podrien materia-
litzar moltes de les idees que donen sentit a l’entitat.

4.1 Espais de participació i trobada 

Durant l’any hi ha diferents espais de trobada i par-
ticipació de totes les persones que formen part de 
l’SCI, on es prenen les decisions importants, es de-
bat sobre temes que fan referència a l’actualitat i a 
l’SCI, ens formem, o simplement passem una bona 
estona juntes.

Assemblea General Ordinària
L’AGO d’aquest any es va fer els dies 4 i 5 de març 
a Can Pipirimosca. Com a cada edició es va revisar 
l’any anterior i es van fer propostes pel 2017. En 
aquesta ocasió es va fer també un debat sobre les 
relacions de poder entre països i comunitats dins del 
sistema-món: la seva identificació i el posicionament 
del moviment SCI. 

De manera especial, el dia 5 es va fer una calçotada 
de celebració dels 35 anys de l’SCI Catalunya i es 
van començar a preparar les activitats que s’han anat 
fent posteriorment durant l’any pel mateix motiu.

Assemblea extraordinària amb motiu dels fets previs 
a l’1 d’octubre
Arran de la repressió prèvia a l’1 d’octubre i la ne-
cessitat de trobar-nos per parlar com a SCI Cat del 
que passava al carrer, el dia 22 de setembre es va fer 
una assemblea extraordinària de la qual va sortir el 
posicionament de l’SCI Cat que posteriorment es va 
fer públic en un manifest i que vam compartir amb 
l’SCI Internacional.

Trobada de voluntàries 
Com a tercera fase del cicle de camps, després de 
l’estiu, tenim la trobada de voluntàries. Es tracta d’un 
espai de trobada entre activistes i voluntàries locals, 

4. Activisme local

la junta, voluntàries de camps de treball i de llarga 
durada.  Aquesta trobada té l’objectiu de crear un 
espai on es pugui trobar tota l’entitat, així com ava-
luar i intercanviar les experiències de voluntariat in-
ternacional. Un altre objectiu és crear mecanismes 
de retorn per aterrar les experiències internacionals 
en projectes de transformació a nivell local. Per això, 
és un espai on voluntàries noves es troben amb les 
voluntàries dels grups locals i es creen noves siner-
gies.
 
La trobada es va realitzar els dies 7 i 8 d’octubre a 
l’Ateneu La Sèquia, a Manresa. Durant la trobada 
vam aprofitar per conèixer el projecte de l’ateneu i 
el de l’Escola Popular de la PAHC Bages.

Sopar d’estiu i sopar d’hivern
Els sopars d’estiu i d’hivern són els espais de trobada 
lúdicofestius de l’entitat, tot i que sempre s’aprofiten 
per fer una part de debat o formació.

Aquest any prèviament al sopar d’estiu es va realitzar 



una trobada de grups locals, en que els grups van 
explicar què fan i es van plantejar possibles activi-
tats conjuntes. El sopar d’hivern ha coincidit amb la 
celebració del 35è aniversari, que es va fer al Centre 
Cultural Tradicionàrius.

4.2 Grups d’activisme local

Akelarre violeta 
El grup de feminismes de l’SCI durant aquest any 
l’han format unes 7 voluntàries. Es tracta d’un grup ja 
històric, però que aquest any ha tingut molts canvis 
degut a les noves incorporacions i algunes baixes. 
Des de la primera reunió que es va fer es van traçar 
els objectius del grup: per una banda, fer activitats 
de sensibilització sobre feminismes i per l’altra tro-
bar un espai de formació intern. 

El grup ha organitzat diverses activitats durant la pri-
mavera del 2017:

El mes de març va tenir lloc el cicle de cinema femi-
nista a La Vaqueria de l’SCI, on van poder projec-
tar tres pel·lícules: “La Fuente de las mujeres”, “Un 
amor de verano” i “La Teoria sueca del amor”. Totes 
les sessions van tenir molt d’èxit.

Al mes de juny les activistes d’Akelarre van orga-
nitzar tres xerrades repetint el format de birrater-
túlia d’anys anteriors. Van ser tres espais formatius i 
d’intercanvi on expertes del tema feien una primera 
exposició del tema i iniciaven el debat entre les as-
sistents. Les sessions van ser “Dones que lluiten pel 
canvi a Madagascar”, “Economia feminista” i “Femi-
nismes i interculturalitat”. 

Ravalució
Ravalució és un grup local format majoritàriament 
per joves del barri del Raval o que fem vida al barri. 
Es va crear amb la idea de trencar amb els estereo-
tips cap als joves, als migrants i al barri. Ens definim 
com una família de diferents orígens i cultures que 
tenim ganes de transformar el barri a través de la 
participació.
 
El 2017 ha estat per nosaltres un any de consolida-
ció com a assemblea i en el qual hem treballat per 
augmentar la capacitat crítica i d’autonomia d’altres 
joves. També ens hem format, hem adquirit ei-
nes per les assemblees, hem participat a jornades 
d’interculturalitat i a grups de treball del Consell de 
Joventut de Barcelona.
 
Per tal d’aconseguir els nostres objectius, a principis 
d’any vam organitzar diversos tallers per donar-nos a 
conèixer. Vam utilitzar dinàmiques actives de reflexió 
per a fer tallers a un grup de joves de la fundació Bayt 
Al-Thaqafa, del Casal Atlas i d’un grup d’estudiants 
de l’IES Milà i Fontanals, aquest últim conjuntament 



amb les companyes d’Akelarre Violeta. A més, ens 
vam desplaçar fins a Baró de Viver per compartir la 
nostra experiència i les possibilitats de participar en 
altres activitats d’SCI.
 
Amb aquests tallers no en teníem prou i, amb el su-
port de TotRaval i conjuntament amb l’Agrupament 
Escolta Sant Antoni Abat i l’Esplai Escó, vam realitzar 
dues trobades participatives per promoure l’activació 
i implicació juvenil al barri. La primera va ser al febrer 
al CIAJ i va anar tan bé que en vam muntar una se-
gona al juny a l’Àgora Juan Andrés Benítez, però la 
participació va ser més baixa.

A banda de tallers i trobades, vam organitzar una ac-
ció al carrer durant la celebració de Sant Jordi a la 
Rambla del Raval per aportar la perspectiva de gène-
re i feminista a aquesta tradició. I cal mencionar que 
vam participar activament a la comissió de Festa Ma-
jor del Raval. No només vam muntar la festa de la nit, 
que va ser un gran èxit, sinó que algunes de nosaltres 
ens vam implicar amb les activitats infantils diürnes.

Totes aquestes activitats han servit una vegada més 
per donar-nos a conèixer, per apoderar-nos i reivindi-
car la capacitat dels i les joves de muntar activitats al 
barri per nosaltres mateixes.

Justícia climàtica 
Justícia Climàtica és un dels grups amb més trajec-
tòria i més actius a l’SCI.  El grup pretén reflexionar 
sobre temes diversos relacionats amb la sostenibilitat 
i el medi ambient i pensar com dur-los a la pràctica 
a nivell local i a petita escala. Durant aquest any un 
grup d’unes 10 voluntàries han organitzat diversos ta-
llers formatius a seminaris internacionals de l’SCI i a 
la trobada de voluntàries locals. 

Durant el 2017 el grup va participar a la Lali Jove, fes-
ta del jovent associatiu, fent activitats per reflexionar 
sobre el model de consum actual, i actualment estan 
preparant l’edició per aquest any.

A banda, a l’abril i el maig van realitzar el cicle ‘Prima-
vera Verda’, que incloïa xerrades, tallers i documen-
tals per reflexionar sobre el canvi climàtic, consum 
responsable i sobirania alimentària entre d’altres.

Durant la trobada de l’octubre, el grup també hi va 
participar fent un taller de sabons per a les volun-
tàries que van tornar dels camps de l’estiu.

Borsa de formadores 
Aquest grup format de voluntàries va sorgir per donar 
resposta a tota la necessitat formativa i d’educació 
per la pau de l’entitat. És un grup que s’obre una ve-
gada a l’any i les noves activistes del grup reben una 
formació en temàtiques diverses com: educació per 
la pau, facilitació i dinamització de grups, participa-



ció, metodologies participatives, etc. 

A banda, també s’ha fet una autoformació sobre 
teatre de les oprimides, per poder aplicar poste-
riorment aquesta metodologia en les formacions de 
camps. A més, com cada any, el grup ha dissenyat i 
dinamitzat els espais de formatius com la formació 
de per a voluntàries de camps de treball i els pro-
jectes de voluntariat de llarga durada i ha facilitat 
la trobada d’activistes i altres espais de participació 
de l’entitat. 

Lliure moviment 
Durant l’any 2017 el grup de lliure moviment ha se-
guit fent activitats formatives i de sensibilització en 
relació amb els moviments migratoris i amb el re-
fugi. Concretament durant el mes de març van or-
ganitzar, amb el suport de BDS Catalunya i la CPCI, 
una formació sobre ‘Ocupació i Resistències a Pa-
lestina’.

També, el dia 20 de juny, amb motiu del dia interna-
cional de les persones refugiades, es va muntar una 
paradeta a plaça Universitat per visibilitzar diferents 
aspectes del refugi i les migracions.

Midicat 
Aquest any ha estat de collita pel que fa l’activisme 
en solidaritat amb l’altra riba de la Mediterrània. De 
la mà de voluntàries de l’SCI que havien participat 
en voluntariat internacionals a pobles de la Medite-

rrània, la majoria a Palestina, ha nascut el grup Midi-
cat. Des del grup d’activistes de Midicat es vol en-
fortir els vincles de l’SCI amb les organitzacions amb 
les què treballem en aquesta zona, així com ampliar 
els vincles amb noves organitzacions que impulsin la 
transformació social i la defensa de drets humans. El 
treball que fem conjuntament és tan de solidaritat 
internacional com d’impuls de projectes de volunta-
riat internacional.

A més, també treballem  a nivell de sensibilització i 
incidència a casa nostra, per això organitzem forma-
cions i activitats per reflexionar al voltant de diverses 
temàtiques relacionades amb els pobles de la Me-
diterrània. 

Durant la tardor d’aquest any hem estat realizant ja 
algunes activitats: 

- Creació de material audiovisual per difondre la 
tasca de les organitzacions palestines
- Acollida d’una trobada internacional de partners 
Palestina a Barcelona durant l’octubre (explicada a 
l’apartat de voluntariat internacional)
- Jornades: “Diàlegs feministes entre pobles de la 
mediterrània”, espai de debat i intercanvi entre do-
nes palestines i catalanes per abordar la situació 
del moviment feminista en ambdós bandes del me-
diterrani, compartir estratègies, idees i reptes per 
al futur (activitat explicada a l’apartat d’activitats de 
sensibilització). 



5. Educació per la pau 
i la transformació social

5.1 Formació per a voluntàries internacionals 
Entenem el voluntariat internacional, i en especial 
els camps de treball, com un procés d’educació per 
la pau, la participació i l’apoderament. Es considera 
aquesta experiència com un cicle que consta de tres 
parts: la formació prèvia, l’experiència vivencial i la 
participació o retorn a la pròpia realitat. Aquest any 
hem organitzat 4 formacions per a voluntàries (3 a 
Catalunya i 1 al País Valencià) on hem format un total 
de 151 persones, i 1 formació per a coordinadores 
amb 11 participants.
 
La formació es fa des d’una mirada no formal i vi-
vencial, per això, la realitzem en cap de setmana en 
una casa de colònies. Entenem que la reflexió so-
bre la transformació social i el nostre paper com a 
agents actius no pot anar deslligada de l’experiència 
associativa de participar i formar part d’un grup. Les 
formacions es faciliten des de la borsa de formació 
de l’SCI, són les voluntàries del grup qui les fan pos-
sibles. Cada any es renoven les dinàmiques i es mi-
lloren introduint eines amb les què es forma la borsa 
com metodologies participatives, eines de facilita-
ció de grups, teatre de l’oprimida, etc. 

En tant que el nostre objectiu és que el màxim de 
persones que fan un voluntariat internacional es 
formin, per a les persones que no poden assistir a 

les formacions de cap de setmana durant l’any 2017 
hem realitzat també 5 formacions exprés a la Vaque-
ria, d’una durada de 3 hores i amb els continguts de 
les formacions grans ajustats a aquest format.

Formació per a voluntàries de camps de treball
Els continguts treballats són el model associatiu i 
l’impacte del voluntariat, la participació dins dels 
grups, les relacions interculturals, la transformació 
positiva de conflictes i les desigualtats globals. Tota 
la formació es fa des d’una metodologia no formal i 
vivencial utilitzant metodologies participatives, tèc-
niques de teatre de l’oprimit, etc. Cal ressaltar que 
en cada formació es realitza un taller sobre una te-
màtica en concret o de descoberta d’alguna inicia-
tiva. Aquest any hem realitzat tallers sobre consum 
responsable i sobirania alimentària amb Edpac i so-
bre gènere amb l’Associació Cúrcuma. 

A més, per les persones que han anat a un camp 
al “Sud global” s’ha realitzat una formació addicio-
nal per trencar estereotips i difondre la nostra idea 
de voluntariat internacional basada en les relacions 
horitzontals entre els pobles i decolonialització. Per 
fer-ho es van realitzar col·loquis amb membres de 
l’ODG (Observatori del Deute Global) i SodePau. 



Formació per a voluntàries de llarga durada (EVS i 
LTV)
Els continguts treballats són el model de voluntariat 
que passa per deconstruir aquelles idees de volun-
tariat internacional que no es basin en una idea de 
suport mutu i de relacions horitzontals entre pobles. 
Posem especial èmfasis en el processos de relacions 
interculturalitat i altres aspectes que acompanyen la 
preparació necessària per emprendre l’experiència 
d’un voluntariat de llarga durada.

Formació per a coordinadores de camps de treball
L’objectiu és donar eines a la persona coordina-
dora per tal que prengui consciència de quin és el 
seu rol com a coordinadora i com el pot portar a 
terme, quines eines poden aplicar per prevenir els 
conflictes i afavorir la participació a través de me-
todologies participatives. I finalment, com es po-
den resoldre els conflictes de manera constructiva. 
S’ha realitzat una formació on hi han participat tots 
i totes les voluntàries interessades en coordinar un 
camp, així com persones provinents de les organit-
zacions promotores de camps.

5.2. Formacions i seminaris internacionals 
Els seminaris internacionals o intercanvis juvenils 
són trobades d’entre 7 i 10 dies organitzades per 
altres branques de l’SCI o xarxes de voluntariat. 
Es tracta de trobades d’activistes internacionals 
on es treballen temàtiques concretes com pot ser 
l’educació per la pau, el canvi climàtic, refugiades, 
incidència política, gènere, etc.

Aquest any hem organitzat a Catalunya el “PATH: 
Peace activism through lessons from history of for-
ced migration”: és un projecte de memòria històrica 
que promou la pau, l’antimilitarisme i la noviolència 
alhora que promou la participació de la societat ci-
vil a nivell europeu. El projecte aprofundeix en els 
principals reptes actuals, a través de l’aprenentatge 
i la sensibilització sobre les principals causes i con-
seqüències dels desplaçaments forçats i l’exili du-
rant l’Europa del segle XX. Per altra banda, aquest 
projecte s’enllaça amb el projecte “Route to con-
nect”, un altre projecte de l’SCI a nivell internacio-
nal focalitzat en promoure la consicenciació sobre la 
situació de les refugiades en l’anomenada Ruta dels 
Balcans. La Carla Longares (membre de la Junta de 
l’SCI Catalunya) formà part de l’equip de coordina-
ció internacional del projecte “Route to connect”, 
així com també la Marta Palau (membre de la Junta 
de l’SCI Catalunya) i en Gianni Orsini (activista de 
l’SCI Catalunya) van participar del grup de coordi-
nació del projecte PATH.



Des de l’SCI Catalunya hem participat en el projecte 
PATH i Route to connect, amb la participació de 
voluntàries al seminaris internacionals, com el 
Seminari One Step Forward, One step Back (va tenir 
lloc a Novi Sad, Serbia, del 8 al 14 de maig. La va acollir 
el Volunteers’ Center of Vojvodina i hi van participar 
dues voluntàries de l’SCI Catalunya)  i un seminari 
sobre la Guerra Civil i l’Exili a Catalunya: Learn and 
get inspired from the past seminar. Aquest seminari 
es va realitzar a la Jonquera entre el 10 i el 15 de 
març i hi van participar 20 voluntàries internacionals 
i 10 voluntàries locals. Es va realitzar una visita al 
MUME, una excursió a través dels camins de l’exili 
de la Jonquera, un espai de diàleg amb les persones 
i familiars que van viure l’exili des de la Jonquera i 
un acte a la Universitat de Girona. La dinamitzadora 
del seminari internacional va ser la Bàrbara Casas 
(membre de la Junta de l’SCI Catalunya).

Wikipedia for Peace Kick-Off 2017: La idea del pro-
jecte és ajuntar l’activisme per la pau amb la Wiki-
pedia, millorant el contingut disponible sobre pau i 
justícia global i animant a les participants a reproduir 
projectes similars. Va tenir lloc a Viena, del 17 al 21 
de març i hi van participar dues persones d’SCI Ca-
talunya.

Placement Officers Training: formació per a perso-
nes que treballen en el procés d’emplaçament de 
voluntàries als camps de l’SCI. Es va realitzar del 6 a 
l’11 de febrer a Suïssa i hi van anar les dues volun-
tàries europees que feien l’EVS a l’oficina.

Creative tools for youth initiatives against radicalism 
and populism: Seminari sobre implementació de 
tallers sobre diversitat cultural a nivell local i en 
intercanvis juvenils. Es va realitzar del 23 al 31 de 
juliol a la ciutat d’Amed, al Kurdistan turc i va ser 
acollida per Youth and Change Association (YCA).

Youth Exchange ‘Intercultural learning’: Seminari 
juvenil organitzat també per YCA a Amed, al 

Kurdistan turc entre el 3 i el 14 de setembre sobre 
educació no formal. Hi van participar 6 voluntàries.

Ready, set… Peace Action: Formació sobre 
Comunicació aplicada a la Pau i els Drets Humans 
realitzada a Holloko, Hongria, del 18 al 25 de 
setembre i organitzada pel CCIVS, en el marc de 
la campanya ‘Raising Peace’. Hi van assistir dues 
voluntàries.

Youth Work Against radicalization: Malta, 27/11/2017 
- 01/12/2017 Conferència sobre la radicalitzaciò 
violenta i l’associanisme juvenil organitzat per varies 
agencies nacionals de Erasmus+ amb l’objectiu 
d’analitzar el fenomen i d’identificar feines que fan 
les entitats juvenils en l’àmbit de prevenció, inclusió 
social etc. Hi va assistir una voluntària. 
Free to be you and me: Formació sobre eines i 
organització de tallers sobre gènere, orientació 
sexual, amor romàntic que es puguin aplicar 
en trobades, formacions o intercanvis de joves. 
Organitzada per SCI Alemanya a Berlín, del 5 al 12 
de novembre. Hi van participar dues voluntàries. 

One last Chance: Curs de formació sobre gestió 
de conflictes, utilizant jocs de simulació com a 
eina principal per permetre tractar posteriorment 
amb conflictes de diferents caires. Va tenir lloc 
a Poznán del 25 al 31 de juliol, organitzat i acollit 
per SCI Polònia. Hi van participar tres persones de 
Catalunya. 

Permaculture as a Path to Peace: Formació sobre 
Disseny de projectes de permacultura, que va tenir 
lloc a Vukomeric, Croàcia, entre el 18 i el 29 d’octubre 
de 2017. Aquest projecte va ser organitzat per GAIA 
SCI Kosovo, i hi van participar dues voluntàries.

Youth tools for our common diversity: Formació 
adreçada a aconseguir eines per treballar en 
contextos de diversitat cultural i per utilitzar-la com 
a eina positiva en un marc local i internacional. Va 
ser organitzada per YCA i es va realitzar a Amed, al 
Kurdistan turc, del 2 al 10 de novembre.

Mentoring from A to Z: Formació enfocada a 
l’organització i implementació de projectes EVS/
LTV de qualitat tot desenvolupant i millorant 
l’acompanyament i tutela de voluntaris de llarga 
durada. Organitzada i acollida per CVS Bulgària del 
30 de juny al 6 de juliol, hi van anar 2 voluntàries.

EVS PRO - Training for Coordinators and Supervisors 
of Longterm Volunteering Projects (EVS & LTV): 
Formació per a millorar els processos de coordinació 
de voluntariats de llarga durada per a voluntàries i 
tècniques de branques d’SCI. Es va dur a terme a 
Satigny, Suïssa, del 23 al 29 d’octubre i va ser co-
organitzada per SCI Switzerland i CVS Bulgària.



5.3. Activitats de formació i sensibilització 
Al llarg d’aquest any s’han organitzat diferents 
formacions i activitats de sensibilització obertes 
a tota la base social i també persones de fora de 
l’entitat. Seguint la nostra idea de funcionament 
associatiu, s’intenta que el major nombre d’activitats 
possible neixi des dels grups locals i aquest any s’ha 
aconseguit amb molt d’èxit. Aquestes activitats 
són les que agrupem sota el nom de “Vespres a la 
Vaqueria” i han estat explicades en la feina realitzada 
per cada grup local. 

A banda, també s’han organitzat altres activitats de 
formació i sensibilització que han buscat apropar 
i descobrir problemàtiques i conflictes globals, 
processos de transformació social i construcció 
d’alternatives. En les activitats es persegueix la 
construcció col·lectiva del coneixement i combinar 
tant coneixements acadèmics, com els provinents 
del carrer, del teixit associatiu i l’activisme.

[Entre]Terres
La guia educativa [Entre]Terres va ser un projecte 
impulsat el 2016 conjuntament amb Stop 
Maremortum i l’Edu Xarxa. Aquest any, però, des 
de l’SCI n’hem continuat fent seguiment, oferint 
tallers i formacions pràctiques de la guia a entitats 
educatives, així com també a formadores per tal de 
produir un efecte multiplicador. 
 
L’1 d’abril va tenir lloc la Presentació de la guia 
[Entre]Terres a Girona en el marc de la jornada Som 
Refugi: Hi van participar un total de 54 joves de 4 
caus i esplais diferents de la província de Girona. 
Vam comptar amb l’experiència directa d’en Saady 
Suazo (Hondures) i en Rastan (Camerún).

Hem realitzat un total de 7 formacions a formadores, 
entre les sessions per a professorat docent i per 
educadores d’entitats associatives. Hem format un 
total de 35 formadores.

A banda, també hem ofert directament 15 tallers a 
escoles, instituts i grups de joves d’entitats educatives 
on hem assolit un total de 166 participants. 

A nivell de sensibilització ens vam sumar a la 
campanya del 20J, dia internacional de les persones 
refugiades, aprofitant la data per fer difusió de la 
guia entre la comunitat educativa i les entitats de 
pau i justícia global. 



Cicle de cinema a la fresca
El cicle de cinema a la fresca ja és una tradició del 
començament de l’estiu a l’SCI. Aquest any les 
pel·lícules projectades han respòs als interessos 
dels diferents grups locals de l’SCI. Repetint 
l’escenari de l’any passat, l’Àgora Juan Andrés 
Benítez, espai alliberat al barri del Raval, vam 
projectar “Bye Bye Barcelona” documental sobre 
la turistificació de la ciutat de Barcelona, “Call 
me Kuchu” sobre la lluita LGBTI a Uganda, “Y lo 
poco que nos queda” que parla sobre la defensa 
de les comunitats indígenes de Guatemala 
davant d’una empresa hidroelèctrica, i “Maria 
en Tierra de nadie” sobre els perills dels camins 
migratoris de la població centreamericana als 
EUA.  

Les sessions van comptar amb la presència 
de més d’una vintena de persones cada dia, i 
vam poder aprofundir en els diferents temes 
amb un debat posterior, en alguns casos amb 
les realitzadores de la pel·lícula, i amb d’altres 
coneixedores del context. 

IV Cercant Alternatives: Rere el negoci de la banca
En el cicle d’alternatives d’enguany hem 
volgut conèixer a fons el negoci de la banca 
convencional, la participació de les grans 
empreses financeres en el negoci de la guerra i 
el paper d’aquestes en la bombolla immòbiliària 
i la crisi del lloguer actual. A la vegada, també 
ens hem proposat cercar alternatives de projectes 
ètics i solidaris que ens permetin anar construint 
una altra economia al servei de les persones i no 
del capitalisme. 

En aquesta quarta edició hem comptat amb 
la participació del Centre Delàs, l’Obra Social 
Barcelona, Fiare i Coop57. 

Festa de les sopes
L’11 de novembre vàrem celebrar la 4a edició de la 
Festa de la Sopa d’aquí i d’allà, que per segon any 
consecutiu s’ha convertit en les “Sopes amb nom de 
dona”. Aquesta festa consisteix en cuinar sopes al 
carrer i després repartir-les per compartir un sopar 
popular. S’escull aquest plat perquè la sopa és 
un plat simple i deliciós que es troba en totes les 
cultures del món però, alhora, hi ha infinites receptes 
i variants per cuinar una mateixa sopa. D’aquesta 
manera, l’SCI ens afegim a la tradició de diferents 
barris de Barcelona i de diferents ciutats europees 
d’organitzar concursos de sopes, aquest cop amb 12 
sopes boníssimes, de recepta pròpia o tradicionals 
de Bolívia, Filipines, Catalunya, Marroc, Bulgària i 
Síria.

L’acte s’emmarca dins el Festival Raval(s), un conjunt 
d’activitats organitzades juntament amb altres 



entitats del barri per treballar la interculturalitat 
(dansa, exposicions, tallers…). Per al 2016 i 2017 s’ha 
escollit com a eix temàtic la visibilització i reducció 
de desigualtats de gènere. Per això, durant la festa 
de la sopa, vàrem decorar l’estand amb missatges 
feministes relacionats amb les tasques de cures com 
és la cuina. A més, volíem fer visible que la cuina, 
dins l’imaginari col·lectiu, s’atribueix a les dones 
quan es tracta de l’àmbit privat, però que en l’esfera 
pública són els homes que acostumen a tenir un rol 
protagonista (cuiners de restaurants, xefs famosos...). 
I vam dedicar cada sopa a una dona, amb la creació 
de diferents pòsters explicant les seves històries.

Curs de conflictologia 2017: Resistències pacífiques 
i noviolència 
Aquesta nova edició del curs de conflictologia l’hem 
volgut dedicar a abordar els conflictes globals actuals 
des del punt de vista de les resistències, posant el 
focus en els processos de construcció de pau i el 
paper de la societat civil organitzada als territoris 
en conflicte. Per fer-ho hem analitzat la noviolència 
i la construcció de pau des d’una perspectiva més 
teòrica, però sobretot posant el focus en la descoberta 
d’experiències que han mobilitzat la societat civil 
a països en conflicte o davant de la repressió dels 
governs o poders fàctics. Hem conegut l’experiència 
de l’organització popular a dos territoris de l’Amèrica 
Llatina: Oaxaca (Mèxic) i Colòmbia; la resistència 
pacífica organitzada davant l’ocupació a Palestina 
(on hem convidat a un membre dels PSCC - Popular 
Struggle Coordination Committee); i hem conegut la 
història de la revolució a Síria, com a exemple dels 
límits de la noviolència i la lluita armada.

Coneixent Palestina: ocupació i resistències
Per complementar el treball realitzat de solidaritat 
amb Palestina, també realitzem activitats de formació 
i sensibilització, aquest any hem fet: 
Introducció al conflicte palestí: origen i causes, 
situació sociopolítica actual i resistències pacífiques: 
Durant la tardor s’han realitzat dues xerrades a 
Manresa (Ateneu Popular La Sèquia) i a Banyoles 
(Casal Popular Independentista del Pla de l’Estany) a 
càrrec d’Aritz Garcia, membre de SodePau i activista. 

Visita d’activistes d’Aswat- Palestinian Queer 
Women: Del 12 al 17 de desembre vam convidar a 
dues activistes d’Aswat- Palestinian Queer Women, 
la Ghadir i la Hanan. Aprofitant la seva visita vam 
organitzar diferents activitats de sensibilització i 
formació per aprofundir en la situació de la la lluita 
feminista i LGTBI a Palestina i establir diàlegs amb 
col·lectius feministes i LGTBI de Catalunya. Per fer-
ho, es van realitzar trobades informals amb col·lectius 
de Barcelona, Tarragona i Girona. A banda, també es 
va realitzar una trobada amb Laura Pérez, regidora 
de Feminismes i LGTBI i de Relacions Internacionals 
de l’Ajuntament de Barcelona i amb entitats de la 
Coalició Prou Complicitat amb Israel. 

Les activitats formatives que es van realitzar aprofitant 
la seva visita van ser: 

Ocupació i resistències a Palestina (formacions 
a Girona i Tarragona): Formació sobre el context 
sociopolític de Palestina i aprofundir en els 
moviments de resistència noviolenta i la lluita 
feminista. La formació es va realitzar a Tarragona, 



on hi va col·laborar la URV Solidària, i a Girona (Salt) 
amb l’Associació d’amigues de Palestina (ACAP) i 
l’Ateneu Popular Coma Cros. 

Diàlegs feministes entre pobles de la mediterrània: 
Cicle realitzat a Barcelona per generar un espai de 
debat i intercanvi entre dones palestines i catalanes i 
abordar la situació del moviment feminista en ambdós 
bandes del mediterrani, compartir estratègies, 
idees i reptes per al futur. El 12 de desembre es 
va realitzar la projecció del documenta “Women 
Spring in Palestine” i es va realitzar un col·loqui, i el 
13 de desembre es va realitzar una xerrada sobre el 
moviment feminista i LGTBI a Palestina. El cicle va ser 
impulsat per les activistes de Midicat. 

Visita d’estudi a Palestina: Del 18 al 26 de novembre 
un grup de 10 persones han realitzat una visita 
d’estudi a Palestina. En el grup hi han participat 
persones de la junta, activistes del grup local de 
Midicat i també d’altres grups i de l’equip tècnic. La 
visita va ser molt intensa i es van visitar més de 13 
organitzacions, algunes amb les què ja treballem i 
altres de noves. Totes elles van permetre conèixer la 
situació sociopolítica des de les organitzacions que 
lluiten i resisteixen. A banda, va permetre poder-se 
trobar amb membres de cada entitat i revisar el treball 
conjunt que s’ha fet fins ara així com debatre sobre 
quin voluntariat estem promovent, quin és l’impacte 
de la feina conjunta, com podem millorar el treball 
de solidaritat des de les xarxes d’activisme local, etc. 
En el viatge vam realitzar un diari i un informe amb 
tots els detalls de la visita, que es pot consultar a 
https://www.sci-cat.org/diarisdepalestina.



6.1 Informe cobertura mediàtica ocupació a 
Palestina

Dins del treball que es realitza en solidaritat amb 
l’altra riba de la Mediterrània, en especial Palesti-
na, hem volgut impulsar aquest informe per ana-
litzar el paper dels mitjans en el conflicte Palestina 
- Israel, per veure si la seva pràctica contribueix a 
construir la pau, o a l’inrevés, a agreujar el conflicte. 
Per fer-ho hem comptat amb el treball del grup de 
periodistes Ramon Barnils, encapçalat per la Maria 
Manyosa, que ha fet la tasca d’anàlisi i recerca. Les 
conclusions de l’informe revelen que tot i que hi ha 
casos de bones pràctiques en els mitjans generalis-
tes, encara queda molt per fer en relació al perio-
disme de pau. Podeu consultar l’estudi complet i 
les principals conclusions a https://www.sci-cat.org/
noticia/2050/informepalestina

Amb aquestes conclusions vam realitzar una cam-
panya comunicativa per xarxes. 

6.2. Guia per la defensa i la promoció dels drets 
humans a la compra pública

Com a entitat compromesa amb la defensa dels 
drets humans hem col·laborat amb el projecte 
99,3% Responsable, conjuntament amb les enti-
tats Novact i Nexes. Aquest projecte ha consistit 
en oferir a les administracions públiques catalanes 
una guia de contractació responsable des del nos-
tre marc legislatiu per tal d’evitar la contractació 
per part d’administracions públiques d’empreses 
que vulneren els drets humans i de promoure el 
respecte dels drets humans en l’àmbit de contrac-
tació al llarg de tot el procés. El 16 de novembre 
va tenir llocs la presentació pública a Càlabria 66, 
amb l’assistència d’unes 80 persones, entre elles, 
responsables tècnics i polítics d’ajuntaments de 
tota Catalunya. La guia ha estat elaborada pel 
bufet Tornos Advocats i compta amb diversos an-
nexos sobre casos d’empreses que vulneren drets 
humans investigats per l’Observatori de Drets Hu-
mans i Empreses. La guia ja es pot consultar online: 
http://993responsable.org/guia-de-contractacio/

6.3. Guia pràctica de consum conscient i economia 
solidària per associacions

El model de consum actual és un dels principals 
elements a tenir en compte a l’hora de treballar 
per la justícia global i ambiental. En aquest sentit 

6. Projectes d’incidència



6. Projectes d’incidència

i amb l’objectiu de transformar les nostres pràcti-
ques diàries cap a un consum més coherent neix 
el projecte ““Som part del canvi, guia pràctica de 
consum conscient i economia solidària per asso-
ciacions”. Des de l’SCI i juntament amb el grup 
ECOS, hem donat suport a Opcions en la realitza-
ció d’aquesta guia, amb la finalitat d’enfortir el vin-
cle d’associacions amb l’economia solidària i facili-
tar un consum amb un impacte positiu en l’entorn. 

La guia recull idees i recursos pràctics dividits per 
àmbits de consum relacionats amb l’alimentació, 
l’energia, material d’oficina i tecnologies de la in-
formació, finances ètiques i esdeveniments i sorti-
des. Està disponible online a https://www.sci-cat.

org/documents/som-part-del-canvi-guia-practica-
de-consum-conscient-i-economia-solidaria-per-as-
sociacions i en paper.

6.4 Suport a l’Observatori de Drets Humans i 
Empreses 

En la mateixa línia del que explicàvem al projec-
te de la guia de defensa drets DDHH a la compra 
pública, des de l’SCI Catalunya hem col·laborat i 
donat suport econòmic a la tasca desenvolupada 
per l’ODHE en la investigació i denúncia de casos 
de vulneració de drets humans per part d’empreses 
transnacional, i la complicitat i manca de compro-
mís d’administracions i òrgans públics.



7. Treball en xarxa

L’SCI Catalunya treballa en xarxa amb altres orga-
nitzacions i participa de diferents plataformes de 
segon grau i projectes més amplis conjuntament 
amb altres entitats i moviments socials. D’aquesta 
manera compartim recursos i projectes, millorem 
l’impacte i la visibilitat de les nostres accions i con-
tribuïm a enfortir la societat civil.

7.1. Al barri del Raval 
Durant el 2017, l’SCI ha mantingut el contacte amb 
diverses entitats del barri, tant per dur a terme ta-
llers i activitats específics conjuntament amb Ra-
valució o per generar noves sinèrgies. Hem acom-
panyat al grup local Ravalució en la participació a 
Sant Jordi al Raval i la comissió de Festa Major. A 
més, hem tornat a ser presents al Festival Raval’s 
amb la Festa de les sopes d’aquí i d’allà. A finals 
de 2017 ens hem incorporat a la nova comissió de 
treball de la Taula Jove d’entitats, l’objectiu de la 
qual és activar la participació i autogestió juvenil.
 
A més, alguns joves del Raval han participat en els 
nostres camps i intercanvis juvenils. En aquesta lí-
nia i per donar a conèixer la tasca inclusiva en els 
nostres voluntariats, vam ser a l’Espai de Diàleg del 
projecte “Cooperem en la diversitat” del districte 
de Ciutat Vella. En aquest espai van participar-hi jo-
ves amb diversitat funcional i educadors exposant 
experiències d’èxit en la inclusió i es va obrir el de-
bat on compartir impressions i aprenentatges. Per 
part de l’SCI vam comptar amb el Carles Sanjuán, 
que va compartir les seves experiències en 2 camps 
de voluntariat a Catalunya.

7.2. Associacionisme juvenil

Consell de Joventut de 
Barcelona (CJB)
En el marc del CJB hem 
participat als Grups de 
Treball de Gènere, que 
enguany s’ha reformulat en el GT de Feminismes, 
al d’Interculturalitat - Aixada Antiracista, al de la 
Festa Major Jove (Lali Jove), de la qual van partici-
par el grup local de Justícia Climàtica, i també als 
dels projectes de Bòsnia i del Sàhara Occidental, 
en el marc del qual vam participar a la delegació 
del CJB als camps de refugiades sahrauís a Algèria. 

Consell Nacional de la Joventut de Catalunya 
(CNJC)

En el marc del 
CNJC, enguany 
hem col·laborat  
en el procés 
d’elaboració de la 
Carta Catalana, amb especial èmfasi en l’eix de la 
Justícia Global, així com també , hem participat ac-
tivament en els divrsos àmbits del CNJC. Per altra 
banda, des del mes de setembre de 2017, la Clara 
Giberga forma part de la Borsa de Formadores del 
CNJC.

7.3 Pau i justícia global 
Hem participat de 
diferents grups de treball 
i comissions de LaFede.
cat, com la d’educació, 
incidència política, comunicació i l’àmbit de pau. 
L’SCI també hem assistit al curs de Sembrant Cures 
impartit a LaFede. Des del Juny de 2017, la Júlia 
Granell forma part de la junta de Lafede.cat com a 
vocal de gènere.

En relació al context social, hem sumat esforços 
amb la resta d’entitats per impulsar les principals 
accions en relació a la justícia global, com ara la 
manifestació per la “Pau, la solidaritat i la convi-
vència en la diversitat” del 26 d’agost, després dels 
atemptats de Barcelona i Cambrils. 



7. Treball en xarxa
També som membres de 
la Coordinadora d’ONGs 
de les comarques 
gironines i el maresme, 
amb qui aquest any hem 
realitzat diverses activitats 
conjuntament, com ara els tallers d’Entreterres a 
Girona,....

A més, des del 2015 que 
formem part de la Xarxa 
d’Economia Solidària, com 
a entitat compromesa amb 
el consum responsable i 

amb la voluntat d’aplicar una coherència ètica dins 
del funcionament intern de l’associació.

Coalició Prou Complicitat amb Israel

El treball que fem amb 
solidaritat amb pobles 
de la riba de la Medite-
rrània i en especial Pa-
lestina no el podem en-

tendre deslligat de l’activisme i la incidència a casa 
nostra. Per això, participem activament de la Coa-
lició Prou Complicitat amb Israel. En aquest sentit, 
les activitats més destacades de la Coalició durant 
el 2017 han estat:

“Foro BDS para el impulso de iniciativas 
institucionales en defensa de los derechos humanos 
en Palestina” promogut per la Red Solidaria contra 
la Ocupación de Palestina (RESCOP) i la Fundació 
Mundubat. Va tenir lloc el 27 de gener a Donosti. 
Va comptar amb la participació del co-fundador del 
movimient BDS, Omar Barghouti, i la coordinadora 
europea de la campanya, Riya Hassan així com més 
de 50 representants d’ajuntaments i administracions 
públiques de l’Estat Espanyol. El fòrum era un primer 
pas per la creació de la red Estatal de Municipios 
ELAI (Espacios Libres de Apartheid Israelí) por la 
Defensa de los Derechos Humanos. 

Leila Khaled a Fira Literal. Coincidint amb la com-
memoració de la Nakba, des de CPCI es va donar 
suport en la invitació de Leila Khaled a la Fira Literal 
- Fira d’Idees & Llibres radicals,  per presentar el seu 
llibre “Revolució signidica vida” el 14 de maig.  

Taula Rodona: La repressió en la defensa dels Drets 
Humans, el cas del BDS. A judici per defensar els 
Drets Humans i el Dret Internacional? Repressions 
per denunciar l’apartheid israelià? El 15 de novem-
bre es va organiztar aquesta xerrada a Lafede.cat 
per donar a conèixer millor quina repressió pateixen 
les activistes que defensen el BDS (Boicot, Desin-
versions i Sancions). Hi van intervenir membres del 
Boycott National Committee, Comunitat Palestina 

de Catalunya, Campanya Defensem els Drets Hu-
mans i Laia Serra, adovacada.

7.4. Xarxa internacional 

SCI Internacional

L’SCI Catalunya 
és una branca 
membre de ple 
dret de la xarxa 
internacional 

de l’SCI, amb 44 branques presents arreu del món. 
L’SCI Internacional enguany ha celebrat l’Assemblea 
Internacional (International Comittee Meeting) a 
Catalunya, el mes de desembre, a Llinars del Vallès, 
amb la representació de totes les branques de la 
xarxa internacional.

L’SCI Internacional treballa per la promoció de la 
pau mitjançant estructures internacionals com la 
UNESCO, el Consell d’Europa, el Comité de Coor-
dinació del Servei Voluntari Internacional (Ingrid 
Danckaerts - membre de la Junta de l’SCI Catalunya 
- actualment és la presidenta CCIVS) i el Fòrum Jove 
de les Comunitats Europees. Tant a la UNESCO com 
al Consell d’Europa, té estatus consultius. El 1987 
l’SCI va rebre del Secretari General de les Nacions 
Unides el títol de “Missatger de la pau”, en reconei-
xement als esforços de l’SCI per promoure la pau 
i l’enteniment internacional i per les activitats des-
envolupades durant l’any Internacional de la Pau, el 
1985.



Participació espais i projectes.

EPM
L’EPM (Exchange Platform Meeting) és la trobada de 
l’SCI Internacional que es fa després de l’estiu i on 
es valora la temporada de camps de l’any. En aques-
ta ocasió va ser a França del 15 al 21 d’octubre i hi 
van participar dues persones de l’equip tècnic i una 
de junta.

Acollida de l’ICM 
Del 6 al 10 de desembre va tenir lloc l’Assemblea 
General de l’SCI a nivell internacional. A Llinars 
del Vallès (Barcelona), a la Casa de Colònies Mo-
gent. L’International Committee Meeting (ICM) és 
el màxim òrgan decisori dins el Servei Civil Interna-
cional i on es marquen políticament les línies estra-
tègiques de la organització i s’elegeixen els càrrecs 
electes internacionals. És clau per a la representació 
de les diferents branques -organitzacions membres- 
de l’SCI internacional, i és la única trobada que es 
fa durant l’any amb totes les branques,  per aquest 
motiu és una reunió de pocs dies, i de molta  in-
tensitat. I aprofitant l’oportunitat única de trobar-
nos branques de molts països i continents, al voltant 
d’aquesta reunió també s’organitzen l’Asian Plata-
form Meetting (l’assemblea de les branques asiàti-
ques) i aprofiten per trobar-se els diferents grups de 
treball que formen part del SCI.

L’SCI de Catalunya ha tingut un paper rellevant en 
la xarxa internacional en els  últims anys, i en aquest 
sentit, i en el marc dels 35 anys que fem com a bran-
ca, aquest 2017 vam acollir la ICM al nostre territori. 
Això ha suposat el treball de moltes voluntàries des 
del mes d’agost, tant la preparació prèvia, buscar 
l’allotjament i  organitzar rebuda, com la preparació 

i traducció de materials, i molta implicació durant la 
reunió. En aquest espai de reunió hem donat la pos-
sibilitat de cuidar els infants i facilitar l’assistència a 
la ICM als i les participants amb infants als càrrec,  
un altre feina ha estat guiar l’arribada de persones 
de més de 30 països diferents i 4 continents, estar a 
disponibilitat i escolta de les necessitats, oferir ac-
tivitats durant les pauses i una festa de tancament i 
cohesió final.

També, per aquelles persones que venien de molt 
lluny, s’ha organitzat un camp de treball que duraria 
del 11 al 14 de desembre per donar a conèixer el 
nostre territori i les lluites socials i noviolentes amb 
qui SCI Catalunya treballa habitualment. Són el cas 
de l’Obra Social de la PAH, un taller de noviolència 
amb Novact, un taller de teatre de l’oprimit de l’SCI 
Catalunya, un col·loqui sobre la lluita feminista a Pa-
lestina, una presentació de l’Ateneu popular la Base 
i una visita a la Maternitat d’Elna (Catalunya Nord). 

Però no tot han estat bones notícies, algunes dels 
participants d’Àsia que han estat convidats se’ls hi 
ha denegat l’entrada des de les ambaixades espan-
yoles. Són els casos de Nepal, Índia i Bangladesh, 
sota la desconfiança que la invitació servís per mi-
grar i un cas, per la situació econòmica del convi-
dat. Aquestes sospites només es poden entendre 
des d’una òptica racista, ja arbitràriament s’accepta 
l’entrada d’unes persones i no unes altres amb l’únic 
motiu del seu país d’origen.

Visita a SCI Madrid
Donat el context socio-polític actual, vam intentar 
iniciar un diàleg amb SCI Madrid per tal d’emetre 
un posicionament conjunt. Essent una branca amb 
qui poques vegades treballem conjuntament, doncs 



la nostra feina local és sovint força diferent i ens ha 
portat a espais internacionals diferents dins l’SCI 
Internacional, era difícil establir un posicionament 
conjunt des de la distància. Així doncs, optant per 
deixar les paraules en segon lloc, tres persones de la 
junta de l’SCI Catalunya ens vam desplaçar a Madrid 
de l’1 al 3 de Desembre per reunir-nos amb part de 
la junta i de l’equip de l’SCI Madrid. La trobada va 
servir principalment per conèixer-nos una mica mi-
llor, explicar quina feina fem a nivell local, compartir 
reptes entorn a la feina que fem i identificar de qui-
na manera ens podíem recolzar una a l’altra. D’altra 
banda, va servir per compartir les diferents visions 
sobre el context polític i debatre sobre quin  hauria 
de ser el paper de l’SCI en tot plegat. Estem conten-
tes d’haver pogut fer un primer pas d’apropar-nos, 
connectar i començar a parlar i esperem que al 2018 
puguem veure algun dels fruits d’aquella primera 
trobada.

Representació externa de l’SCI Internacional

L’SCI Internacional forma part de diverses plantafor-
mes internacionals des de les quals fa incidència en 
temes de voluntariat, joventut i pau. Com a SCI Ca-
talunya, participem de la representació externa de 
l’SCI Internacional:

CCIVS: Coordinating Committee of International 
Voluntary Service
Des del Novembre de 2016, la Ingrid Danckaerts és 
presidenta del CCIVS, una plataforma mundial que 
agrupa entitats de voluntariat internacional amb seu 
a Paris i estatus consultiu a l’UNESCO. La platafor-
ma treballa sobretot l’enfortiment de les entitats de 
voluntariat internacional i la representació d’aquest 
moviment a nivell global. Per millorar aquesta fei-
na posa en marxa projectes de formació pels seus 
membres però també intenta mesurar i visualitzar 

l’impacte que té el voluntariat internacional. 
A més, els anys 2016 i 2017 SCI Catalunya ha agafat 
el rol de facilitació, com a representants de SCI Inter-
nacional, de la trobada anual Global LMTV Meeting, 
organitzada per CCIVS. Els objectius d’aquesta tro-
bada són millorar la qualitat i l’impacte dels projec-
tes de voluntariat de llarga durada arreu del món. La 
trobada del 2017 es va celebrar a Cebu, Filipines, del 
8 a l’11 d’octubre.

YFJ: European Youth Forum
Des del Maig de 2017, la Clara Giberga forma part 
del Pool of Trainers del European Youth Forum, la 
borsa de formadores de la plataforma d’entitats ju-
venils i consells de joventut d’Europa.

7.6. Adhesions i suport en campanyes i manifestos

Comunicats on ens hem adherit:

Campanya incidència contra el CETA
Campanya en defensa de les activistes del BDS
Violation of IGLTA by-laws and professional code of 
conduct
Veniu Ja! Campanya per a fer pressió per a l’acollida 
de les persones refugiades a l’estat espanyol
Manifiesto-Acusación del Juicio Popular al Proyecto 
Castor
Te gusta viajar
Comunicat en defensa de l’activista Helena Maleno
Comunicat del sector educatiu sobre com abordar 
a les aules els atacs a BCN i Cambrils per part del 
Daesh
Comunicat en defensa de la llibertat de premsa arrel 
dels fets repressius desencadenats de l’1 d’octubre
Comunicat de presentació de dispositiu legal i an-
tirepressiu contra la vulneració de drets arrel de la 
convocatòria del referèndum de l’1 d’octubre
Manifest per reclamar el dret a vot per a les persones 
estrangeres



8. Comunicació

8.1. Eines de comunicació i impactes

Les eines online representen un element molt im-
portant en la comunicació de l’SCI. La web, el Fa-
cebook i el Twitter són les vies d’informació i di-
fusió amb més influència. Actualment disposem 
d’una web, una pàgina de Facebook i un grup de 
Facebook de voluntàries, un compte de Twitter en 
marxa, un compte de Flickr i un canal de Youtube. 
Aquest 2017, com cada any, s’ha incrementat la vi-
sibilitat de l’SCI mitjançant aquestes eines.
 
Durant aquest any hem publicat un total de 129 en-
trades al web. 20 més que l’any passat. Han visitat 
la web en algun moment de l’any 39.845 usuaris, 
front al 44.739 de l’any passat. 

Aquest any, com a novetat hem estrenat compte a 
Instagram amb l’usuari sci_catalunya on actualment 
tenim 256 seguidores.



8. Comunicació

8.2 Difusió del voluntariat arreu del territori

Amb l’objectiu d’augmentar la descentralització 
de la nostra difusió des de l’SCI apostem per les 
xerrades informatives a diferents espais del terri-
tori i l’enviament de l’exposició de fotografies de 
camps de voluntariat. 
 
Xerrades i taules informatives

Hem fet un total de 59 xerrades informatives. Les 
hem fet en punts d’informació juvenil, oficines jo-
ves, universitats, instituts i espais o centres juvenils. 
Territorialment, 49 han tingut lloc a la província de 
Barcelona, 3 a la de Tarragona, 2 a Girona, 1 a Llei-
da, 3 a Mallorca, 3 al país valencià,
 
Hem participat a la fira de voluntariat de “Torna 
Canviada” a La Fede, “Estades solidàries” de la 
UAB, “Barcelona al món” al Casal de Joves de Les 
Corts i a la Fira de voluntariat de l’UPF.
 
Acte #YesWeCamp2017!

El 9 de març vam organitzar per tercer any l’acte 
d’inauguració de temporada de camps de volun-
tariat de l’SCI. Vam reunir antigues voluntàries i 
persones noves interessades en camps i les vam 
ajuntar a La Vaqueria. Vam fer una dinàmica en-
tre la biblioteca humana i l’”speed dating”, on les 
voluntàries explicaven les seves experiències a les 
persones noves en un temps determinat. En acabar 
canviaven de taula i escoltaven una altra experièn-
cia diferent. A més, també vam tenir una parada 
tècnica on explicàvem el procediment d’inscripció 
i les qüestions més tècniques.



Vam reunir unes 30 persones entre voluntàries, per-
sonal tècnic i persones interessades. Va funcionar 
molt bé l’acte. A més durant aquella setmana vam 
llençar el hashtag #yeswecamp al tuiter i vam fer so-
roll per xarxes i per mailing a entitats i punts juvenils.
 
Concurs de fotos de camps i exposició itinerant

L’anual concurs de fotos de camps s’ha tornat a cele-
brar enguany. 10 persones van participar del concurs 
que va conèixer les seves guanyadores a la trobada 
de voluntàries del mes d’octubre. Aquest any la fo-
tografia guanyadora va ser la de Marta Remancha en 
la categoria de Justícia climàtica.

Aquest any hem aprofitat tota la creativitat de les 
voluntàries per poder difondre els camps de vo-
luntariat a través de les seves fotografies. Per això 
hem renovat l’exposició de fotografies de camps 
i l’hem anat enviant a diversos espais del territori. 
L’exposició està formada per 21 imatges amb text 
explicatiu de les voluntàries que l’han fet. Aquestes 
21 imatges estan dividides en 4 grans àrees: Justícia 
Climàtica, Voluntariat, Interculturalitat, i Transforma-
ció Social. L’exposició ha viatjat per les biblioteques 
de les següents poblacions durant 2017: Teià, Giro-
na, Tortosa i Torregrossa.



8.3 Posicionaments i comunicats

Manifestos SCI:

Durant aquest 2017 des de l’SCI hem publicat di-
ferents comunicats de posicionament en relació al 
context polític i social, així com d’altres fets que ens 
afectat com a entitat:

Responem a la violència i l’odi amb la defensa dels 
DDHH, la pau i la solidaritat
Setembre 2017. Comunicat arrel dels atacs que van 
tenir lloc a Barcelona i Cambrils

Contra la repressió i les vulneracions de drets i a fa-
vor del dret a l’autodeterminació
Setembre 2017. Comunicat davant de l’actuació re-
pressiva de l’estat espanyol en relació a les prepa-
racions del referèndum d’autodeterminació de l’1 
d’octubre

Actituds i pràctiques racistes al local d’oci nocturn 
Boulevard
Desembre 2017. Comunicat arrel d’una situació de 
discriminació racista que va patir una voluntària del 
camp de la peace week el setembre de 2017 a Bar-
celona. 

Campanya #SiTuiJo2018
Aquest any vam voler felicitar la nova entrada d’any 
des de la veu de les voluntàries i activistes. Per això 
vam realitzar diferents vídeos amb el missatge #Si-
TuIJo2018, amb la idea de proposar coses que si 
fèiem juntes poguessin canviar el món. En total vam 
fer 10 vídeos que es van difondre per les xarxes de 
l’SCI. 

8.4. Aparicions a mitjans de comunicació

17 de febrer. El diari de l’educació
Volem acollir, però amb discurs: eduquem per la 
pau. Article d’opinió sobre la guia “Entre Terres” 
escrit per la junta de l’SCI.

 13 de març. Portal comunicació 21
“Voluntariat per la pau, memòria i present”: Un 
recorregut per la història de l’SCI. 
Reportatge del diari digital de la revista valors so-
bre l’exposició històrica de l’SCI al Memorial Demo-
cràtic. 

15 de març, Media.cat
La cobertura mediàtica del conflicte Palestina-Israel. 
Article sobre la presentació de l’informe promogut 
per SCI i elaborat per Grup Barnils.

Març. Portal Ciutat Refugi
Viatges solidaris: com, quan i per què. Entrevista a 
la junta de l’SCI sobre voluntariat internacional

29 de juny. La Selva TV. 
Arrenca el tercer Camp de Treball Internacional 
d’Hostalric. Reportatge en vídeo del Camp de vo-
luntariat que acull l’Associació pel Patrimoni Històric 
a Hostalric.

23 de juny. Nació Digital
La Festa Major de Terrassa, escenari d’un camp de 
voluntariat internacional. Article sobre el camp de 
voluntariat que acull la Festa Major de Terrassa.

Juny. Portal Ciutat Refugi
El viatge educatiu. Article sobre recursos educatius 
on apareix el projecte d’Entre terres, guia educativa 
sobre migracions a la mediterrània.

Setembre. El Punt Avui
Si us plau, senyors polítics, asseieu-vos! Article 
d’opinió d’una membre de la junta sobre el conflicte 
per dur a terme el referèndum d’autodeterminació 
de Catalunya.

16 de novembre. La Vanguardia
Impulsan guía de contratación pública responsa-
ble para garantizar derechos. Article sobre la pre-
sentació de la Guia per a la defensa i promoció dels 
DDHH a la contractació pública impulsada per No-
vact, Nexes i SCI. 

21 de novembre. La Directa).
“No veiem Israel com un estat democràtic; un es-
tat colonial no pot ser democràtic” Entrevista a Ni-
daa Nasser, directora de l’Associació Baladna Youth, 
partner de l’SCI a Palestina. 

18 de desembre, Xarxanet 
El Servei Civil Internacional de Catalunya celebra 35 
anys! Article sobre l’acte de celebració dels 35 anys 
de l’SCI Catalunya.

11 de desembre, Ràdio Sant Boi 
Dies de Ràdio. Entrevista a Clara Giberga sobre la 
trajectòria de l’SCI Catalunya durant els 35 anys.

28 de desembre. Xarxanet 
Neix una guia de consum conscient per a associa-
cions. Article sobre la presentació de la guia de con-
sum responsable per associacions impulsada per 
grup Ecos, Opcions i SCI. 



Agraïm el suport de:
totes les persones voluntàries

de les sòcies
de les entitats i col·lectius que ens han acompanyat

de les promotores de camps
de les participants de les formacions, activitats,

de les finançadores,
 etc.

La tasca de l’SCI no hagués estat possible sense el suport 
i la cura de totes aquelles persones que en un moment o 
altre ens han acompanyat durant tot aquest any i durant 
els 35 anys d’història!

A totes, moltes gràcies!


