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Estimades companyes,

Teniu a les mans la memòria del que ha estat aquest 
2021 al Servei Civil Internacional de Catalunya. Un 
any on les activitats han estat condicionades en gran 
part pel context pandèmic. Així, pel nostre motor de 
canvi original, els camps de treball, hem apostat per 
un voluntariat de proximitat i projectes al territori, on 
hi ha múltiples realitats a transformar.

A la memòria del 2020 destacàvem que el context 
pandèmic ens urgia a repensar-nos. Urgència que 
hem respost amb el nou marc estratègic 2022-2025, 
fruit d’un llarg procés participatiu. Aquesta ha estat 
una oportunitat per revisar els valors, les mirades i 
els objectius que ens han de marcar camí els anys 
vinents. Un any més hem continuat sumant esforços 
per avançar en coherència interna amb la nostra es-
tructura i en la gestió de la Vaqueria igual que hem 
continuat treballant perquè ca l’Elna sigui l’espai que 
havíem imaginat. Malgrat les difi cultats del context 
actual, hem participat en projectes internacionals 
que han permès mantenir la visió global de la nostra 
xarxa i multiplicar el nostre impacte amb projectes 
tan transformadors com el Fòrum internacional You-
th Act!, sobre lluites juvenils o el projecte CHAPTER, 
que ens recorda la nostra ja centenària història, amb 
la no-violència al centre.

L’educació i les formacions han estat clau per con-
tinuar creixent sempre cap al canvi que perseguim, 
cada cop amb més eines, com les Càpsules per la 
Justícia Global, que ens permetran aprofundir en els 
diferents eixos de la justícia global. I sobre tot allò 
que fem, pretenem alçar la veu cada cop amb més 
força. Aquest any, hem augmentat seguidores en 
xarxes i lectores en butlletins, a banda de millorar la 
qualitat de les visites al nostre web. 

Benvinguda

Inevitablement, però, en aquest segon any de 
pandèmia encara trobem molt a faltar tenir-vos i te-
nir-nos a totes més a prop, més sovint. El caliuet que 
manté la fl ama del SCI encesa són les persones que 
el fan possible. Els espais de trobada, per pocs que 
hagin estat, encara són els moments en què l’ànima 
de l’entitat batega amb més força. Gràcies a totes les 
que us heu acostat a les trobades de voluntàries, els 
sopars d’hivern i d’estiu o les assemblees. Enguany 
també hem tingut la sort de comptar amb dues 
EVS, la Cristina i l’Antonella, que han fet una gran 
tasca, i també amb tota la feina d’un equip tècnic 
que continua fent possibles totes les activitats i pro-
jectes recollides a continuació. Un any més: moltes 
gràcies, equip! 

Pel que fa a la junta, des de l’assemblea online del 
2021 hem treballat juntes en un context telemàtic, 
cosa que ens ha difi cultat posar les cures al centre, 
treballar el caliuet entre nosaltres i d’acompan-
yar-nos de prop amb els reptes de cadascuna. Per 
això ha estat clau la feina de l’equip, l’energia de no-
ves membres que ens han encomanat l’entusiasme 
en els moments difícils i l’experiència de les que, 
amb més bagatge, ens han ajudat a marcar el rumb 
de la nostra entitat. Cadascuna de les aportacions 
de totes les persones que us heu acostat a la junta 
en algun moment d’aquest any ens han servit per 
seguir fent feina compromeses amb els valors de 
l’SCI, gràcies! 

Moltes gràcies a totes.
La Junta del Servei Civil Internacional



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 més de 40 
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 
escala de ciutat, país, i internacionals.

1.2. Missió, visió i valors

Durant el procés de redacció del pla estratègic 
es van realitzar alguns canvis en la missió, visió 
i valors de l’entitat que van ser aprovats durant 
l’Assemblea General Extraordinària (Desembre 
2021).

Missió
L’SCI Catalunya treballa activament per 
promoure una cultura de pau, la justícia global, 
la defensa dels drets humans i l’apoderament de 
les persones joves i la societat civil, mitjançant 
el voluntariat internacional, la participació local 
i l’educació per la pau amb perspectiva de 
gènere per 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, on es respectin els drets humans, 
inclusiu amb la diversitat, amb un teixit social i 
juvenil participatiu i associatiu basat en la justícia 
global, l’equitat i el suport mutu. 
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Justícia Global: Entesa com un món on totes les 
persones tenen garantits els seus drets socials, 
polítics, civils, econòmics i culturals, basat en 
la justícia distributiva, l’ètica de la cura, el bon 
viure i l’eliminació de totes les desigualtats i la 
participació activa i igualitària. 

Ecologisme: Entès com un món en què la lluita 
contra l’emergència climàtica ha aconseguit 
fer caure el model de producció i consum del 
capitalisme cap a un model ecofeminista en 
defensa del territori i per una economia social, 
feminista, ecològica i que garanteixi l’equitat 
social i els processos de sostenibilitat de la vida.

Solidaritat: Entesa com el suport mutu entre 
persones, col·lectius, institucions, comunitats i 
pobles, des de l’horitzontalitat, la reciprocitat i 
la consciència de privilegis i opressions.

Apoderament: Entès com el procés pel qual 
s’augmenta la fortalesa i la confiança en les 
capacitats dels individus i les comunitats 
per impulsar la transformació social de les 
estructures que condicionen el seu entorn. 

Per això volem: 
• Participar activament al moviment per 

la justícia global, tant a nivell local com 
internacional.

• 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 de la participació juvenil i 
l’associacionisme.

• Ser reconegudes en educació per la pau 
entesa com un procés participatiu basat en 

l’educació i el pensament 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.

• Portar a la pràctica la perspectiva de gènere i 
les cures de manera coherent en les relacions 
quotidianes dins la nostra entitat. 

Valors
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Pensament crític: Entès com l’anàlisi de la vida 
quotidiana mitjançant el raonament independent, 
la humilitat intel·lectual, la consciència dels propis 
prejudicis i condicionants socials i la disposició a 
debatre col·lectivament. 

Noviolència: Entesa com a principi i mètode 
per al canvi social. Incorpora l’educació, la 
persuasió a través dels mitjans de comunicació, 
la desobediència civil i l’acció directa noviolenta. 

Feminismes: Entesos com una eina per acabar 
amb el cisheteropatriarcat i aconseguir una 
societat equitativa en l’àmbit econòmic, social i 
cultural, sense discriminació per sexe ni gènere, 
ni per preferència sexual o afectiva. 

Diversitat: Entesa com la riquesa que es genera 
fruit de la interacció horitzontal i equitativa de 
la multiplicitat d’identitats en relació amb la 
cultura, el gènere, l’orientació afectivosexual, 
el color de pell, l’origen, l’estatus legal, la 
funcionalitat, la classe i maneres de fer i ser. 

Voluntar iat: Entès com la par ticipació 
col·lectiva i compromesa amb voluntat de 
transformació social i personal. Sense afany de 
lucre personal ni col·lectiu i vertebradora de 
processos comunitaris, basat en l’autogestió i 
la democràcia. 

Decolonial i tat : Entesa com el procés 
d’emancipació i deconstrucció de la lògica 
hegemònica imperialista, capitalista i patriarcal 
cap a la recuperació dels sabers i fers 
històricament, i actualment encara, colonitzats. 

Antifeixisme: Entès com la ferma oposició i 
la denúncia d’aquelles conductes i actituds 
feixistes, que promouen l’autoritarisme i les 
discriminacions com l’homofòbia, el sexisme, 
el racisme o la restricció de les llibertats civils.

Anticapitalisme: Entès com la ideologia i la 
pràctica social que posa al centre la vida i la 
col·lectivitat com a eines de justícia i benestar. 
S’oposa al sistema capitalista, que prima la 
productivitat i el benefi ci econòmic individual 
per sobre de la resta i que s’infi ltra i condiciona 
totes les esferes de la vida. 

Defensa de Drets Humans: Entesa com 
la d’aquelles llibertats o reivindicacions 
fonamentals que són inherents i innates en tots 
els individus i pobles i que han de garantir-los 
una vida digna, independentment de l’origen, 
la cultura, la nacionalitat, el gènere, la situació 
legal o jurídica o qualsevol altra característica 
circumstancial, tal com es recull en la Declaració 
Universal dels Drets Humans.



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 Junta 
Qui som i què fem a la junta
Des de l’Assemblea General Ordinària de l’any 
2021, la junta hem estat: la Bàrbara, la Laia, la 
Marta, el Poldi, l’Ana Maria, la Sandra i la Laura. 
La Junta som un grup d’activistes voluntàries 
escollides per l’Assemblea General de l’SCI que, 
amb una visió global de l’entitat, ens proposem 
recollir la veu de la base social, fer el seguiment 
de l’estratègia definida a l’Assemblea i als 
diferents espais de participació de l’associació i 
traslladar la veu de l’SCI fora de l’entitat, a nivell 
local i internacional. Aquest és un repte que 
compartim entre totes i que cadascuna aborda 
des de les seves capacitats i motivacions. 
Moltes de nosaltres formem part també de 
grups locals, cosa que ens permet tenir ben 
present la visió de base i la connexió amb 
les activistes de diversos grups per tal de 
completar la visió global que requereix i aporta 
ser membre de la junta. Ens comuniquem 
telemàticament entre diària i setmanalment, 
segons la disponibilitat de temps de cadascuna, 
per fer seguiment dels temes que gestionem 
entre totes. 

A l’AGO online del 2021 vam renovar i aprovar 
la junta de l’SCI Catalunya. Aquest ha estat un 
any de reptes i de canvis, tant a nivell intern 
com a extern. Això ens ha fet repensar-nos en 
profunditat i que ens han sacsejat de dalt a baix. 

Com a junta hem hagut d’afrontar moments 
difícils, cosa que hem fet tan bé com hem sabut, 
entre totes i exigint-nos la màxima coherència 
amb els principis i les maneres de fer de la 
nostra entitat. Hem intentat posar al centre 
les cures, la sinceritat i la responsabilitat que 
representa la nostra posició.     

Com ens organitzem?

Tot i que al SCI Catalunya no ens agraden les 
etiquetes ni els càrrecs, en tenim alguns d’as-
signats. D’una banda, perquè legalment ens 
ho exigeixen els estatuts de l’entitat, i de l’altra, 
perquè en determinats moments ens ha estat 
útil per repartir-nos tasques i responsabilitats. 

Us els detallem a continuació:

La Laia Moliné Vilà ha fet de Tresorera. 
El Poldi Galmes López ha fet de Vocal. 
La Sandra Yñiguez Romero ha fet de Vocal.
La Bàrbara Casas Barrachina ha fet de Secretària, 
compartint tasques de presidència amb la Marta. 
La Marta Palau Albà ha fet de presidenta, 
compartint tasques amb la Bàrbara. 
L’Ana Maria Ceballos Palacio ha fet de vocal.
La Laura Marco Gamundi ha fet de vocal.



Durant gran part de l’any, hem fet servir els 
eixos que marca el nostre pla estratègic per 
repartir-nos tasques i responsabilitats. Així, 
individualment, en parelles o en grups de tres, 
ens hem organitzat per referents:

La Marta i la Bàrbara han estat referents de l’eix 
1: Voluntariat internacional i transformador
La Laia, la Bàrbara, en Poldi, la Sandra i l’Ana 
han estat referents de l’eix 2: Activisme local i 
empoderat
El Poldi i l’Ana han estat referents de l’eix 3: 
Educació per la pau mobilitzadora
La Marta i la Laura han estat referents de l’eix 4: 
Veu escoltada i referent
Totes hem estat referents de l’eix 5: Estructura 
coherent i sostenible, dins del qual la Bàrbara ha 
estat referent de l’àmbit de cures i la Laia, de la 
comissió econòmica
L’organització i els grups de referents varien 
segons les capacitats i les necessitats que en 
diferents moments de l’any marquen tant el 
ritme de les persones que formem part de la 
junta com el ritme de l’entitat en general. 
El canvi és sovint una constant tant en la base 
social del SCI Catalunya com en les que hi 
tenim rols de responsabilitat com a activistes. 
També estem ober tes a la possibilitat 
d’incorporar activistes de la base social en els 
grups de referents per compartir així tasques, 
responsabilitat i visió. 

1.5 Equip tècnic 
Durant el 2021 l’equip tècnic s’ha reduït en 
una persona per adequar-se a les necessitats 
de l’entitat a causa de la pandèmia provocada 
per la Covid-19. Hem comptat de nou amb una 
persona en suport a comunicació a través del 
Programa de Garantia Juvenil i dues persones 
voluntàries europees a través del European So-
lidarity Corps.

Voluntariat internacional de llarga durada i 
participació local
Clara Barniol Pla

Camps de treball al territori i projectes 
internacionals
Júlia Mullerat Padró (fi ns al gener)
Laura Curull Tarrida (a partir del gener)

Cultura de pau i mediterrània 
Max Carbonell Ballestero

Comunicació i difusió
Júlia Massagué Castells

Gestió 
Josep M. Ballarín Cuadra (Sepi)

Administració
Miguel Morilla Hernández

Persona en pràctiques
Laura Roig Bafalluy (des del setembre)

Voluntàries internacionals (ESC)
Cristina Debu 
Antonella Di Matteo



1.6. Fonts de fi nançament i resultats econòmics

Aquest 2021 hem viscut l’inici de la recuperació de l’activitat ordinària de l’SCI en totes els seus 
vessants, el que ha implicat també una recuperació d’ingressos propis per l’activitat de camps. 
Aquest any s’han incrementat els ingressos provinents de quotes, camps i altres activitats, millorant 
lleugerament les previsions fetes. 

Així, també es consolida el fi nançament provinent de les administracions públiques com la 
Generalitat i l’Ajuntament, alhora que mantenim els projectes d’EVS existents i fem una aposta per 
organitzar més intercanvis juvenils europeus. *

* En el moment de publicació d’aquesta memòria, aquests comptes estaven en tràmit d’auditoria.

37.998€

128.434€

75.010€

20.549€

71.794€

7.669€

105.982€

46.860€

12.757€

5.845€

25.274€

136.096€

8.473€

Aquest any hem rebut el fi nançament de les següents institucions:

Ingressos 2021:
341.456,03€

Despeses 2021:
341.291,05€



qual també som membres i de qui prioritzem 
proveïdors i projectes conjunts (Cevagraf, Ciu-
tat Invisible, Col·lectiu Ronda, Gestió Integral, 
L’Esberla, Sepra, Col·lectic, Col·lectivat, El Foli 
Verd, Fil a l’agulla). 

Fora d’aquestes xarxes tenim en compte ini-
ciatives 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 be-
gudes, ecològiques i de comerç just, amb el 
costum de fer dieta vegetariana com l’opció 
més inclusiva i respectuosa amb el medi am-
bient, a la vegada que utilitzem vaixella reuti-
litzable o compostable.

En l’àmbit de les fi nances treballem amb enti-
tats de fi nances ètiques (Coop57, Fiare i Trio-
dos), 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 
internacionals SCI apostem per l’ús d’una mo-
neda electrònica 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 gestió i separació de residus. La 
construcció d’una societat justa, ètica, que 
ajudi a desenvolupar tot el potencial de les 
persones, respectuosa amb els éssers humans, 
el medi ambient i els territoris passa també per 
un canvi en relacions econòmiques. 

La construcció d’una societat justa, ètica, 
que ajudi a desenvolupar tot el potencial de 
les persones, respectuosa amb els éssers 
humans, el medi ambient i els territoris passa 
també per un canvi en relacions econòmiques. 
Per visibilitzar el nostre compromís i promoure 
l’ESS, som xinxetes del mapa d’ESS Pam a Pam 
i també, amb l’objectiu de millorar, passem 
comptes no només amb l’auditoria anual, sinó 
també a través del Balanç Social de la XES. 

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 transformació dels 
mitjans de producció i les seves relacions, així 
com les dinàmiques de consum. Fruit d’aquest 
procés intern, i seguint la Guia pràctica de 
consum conscient i economia solidària per 
a associacions que vam publicar el 2017, la 
nostra 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 construeix des 
de les accions del dia a dia, així com enfortint i 
creant xarxa amb la resta de projectes amb qui 
compartim visió i valors.

Seguint aquesta línia hem apostat per pro-
veïdors significatius de l’economia social i 
solidària, membres del grup ECOs (com Arç o 
Trèvol) i de la  Xarxa d’Economia Solidària de la 

1.7. Cap a una major coherència ètica



1.8. La Vaqueria 
La seu de l’SCI Catalunya forma part de la història del barri del Raval. 
Per aquest motiu, des de l’entitat s’han fet molts esforços en els 
darrers anys per adaptar l’espai a la funcionalitat actual, assegurant 
l’accessibilitat i adaptant-lo a les necessitats actuals, alhora que s’ha 
preservat l’arquitectura i el disseny de l’espai, conservant l’encant de 
l’antiga Vaqueria, que va estar activa fi ns a mitjans del segle XX.

Després d’un 2020 on la presencialitat va ser, desgraciadament, més 
una excepció que no pas una norma general, aquest 2021 hem pogut 
recuperar gran part de les activitats presencials. Gràcies a això hem 
pogut realitzar a La Vaqueria activitats com el Cicle d’Ecofeminismes, 
la Primavera Verda, el sopar d’Estiu o el Cicle de Confl ictologia, entre 
d’altres.

Paral·lelament a les activitats pròpies del SCI també hem cedit i llogat 
La Vaqueria a múltiples entitats per fer-hi reunions com acollir activitats. 
Com ara les trobades del Grup de Joves d’Irènia, reunions de SETEM, 
de l’Escola Lliure el Sol o de Justícia Alimentària.. No és només l’espai, 
sinó les relacions i creacions que s’hi produeixen i, en aquest sentit, els 
anys vinents volem continuar sent un espai d’acollida per les entitats i 
moviments populars i socials del Barcelona i del Raval.

1.9. Ca l’Elna 

És un espai associatiu i autogestionat situat al carrer Princesa de 
Barcelona que combina un ús habitacional col·lectiu amb ús d’espai 
de treball, pensat per a acollir projectes internacionals i altres activitats 
associatives.

L’espai també està obert a l’ús per part de moviments socials i 
l’acollida d’activistes. Es demana tenir cura de l’espai i els recursos 
compartits i col·laborar econòmicament, en la mesura del possible, en 
el sosteniment del projecte.

Ca l’Elna es va posar en marxa el setembre del 2017, i des d’aleshores 
s’han acollit desenes d’activistes i voluntàries internacionals. En aquest 
2021 Ca l’Elna ha acollit activistes i participants de diversos projectes 
de l’SCI, com la Peaceweek LGTBIQ+, el Camp de Treball de la Fira de 
l’Economia Solidària (FESC) i la Remembrance Week. També vam tenir 
l’oportunitat d’acollir activistes zapatistes en la seva estada a Barcelona 
en el marc d’una gira de difusió i solidaritat internacional.

La Vaqueria i Ca L’Elna 
són els dos espais 
principals de l’SCI. 
El primer és la seu de 
l’entitat i un espai de 
trobada. El segon, 
vol ser associatiu 
i autogestionat 
tot combinant l’ús 
habitacional col·lectiu 
amb el fet de ser 
un espai de treball i 
acollida.



Enguany ha tocat pensar en l’estratègia futura 
de l’entitat, ja que l’anterior Marc Estratègic 
deixava d’estar en vigència. Per crear les noves 
línies estratègiques, vam crear un grup motor 
format per membres de la junta, de l’equip 
tècnic, de la base social i una facilitadora 
externa.  Aquest grup va elaborar un procés 
participatiu que ha durat tot el 2021:

El nou Marc Estratègic 2022-2025 exposa la 
revisada Missió, Visió i Valors de l’entitat, explica 
qui som avui, com veiem el món i l’estratègia 
dels propers quatre anys, que s’estructura en:

• Mirades transversals: Feminismes, ecologis-
me, antiracisme i decolonialisme.

• Àrees: Voluntariat internacional, activisme 
local, comunicació i gestió.

• Eixos transversals: Mediterrània, territori i 
treball en xarxa.

A partir de la interacció i intersecció d’aquestes 
premises s’articulen els diferents objectius 
estratègics, que trobareu al document del 
Marc Estratègic 2022-2025. El seguiment del 
Marc Estratègic 2022-2025 es farà a través 
del Pla d’Acció, que aterrarà les estratègies en 
accions a realitzar durant els quatre anys de 
vigència. Aquestes accions es validaran a partir 
d’indicadors i del seguiment de la junta, l’equip 
tècnic i la base social de l’entitat. 

Novembre 2020 FASE 0 
Prèvia equip tècnic i junta

Desembre 2020 FASE 1 
Presentació del procés participatiu 
a la base social i debat de l’estat del món

Gener - Abril 2021 FASE 2 
Debats oberts amb la base social  

Mobilitat i sostenibilitat (26 de gener)
L’auge del feixisme i de l’extrema dreta (16 febrer)
Estratègies a la Mediterrània (7 d’abril)

Abril 2021 FASE 3 
Debats amb els grups locals
Debat amb la junta (20 abril)
Debat amb la Borsa de Formadores (21 abril)

Maig - Juliol 2021 FASE 4 

Presa de decisions

Juliol - Octubre 2021 FASE 5 

Redacció fi nal

Octubre - Novembre 2021 FASE 6 

Revisió document viu de la base social

Novembre 2021 FASE 7 

Període d’esmenes

Desembre 2021 FASE 8 

Aprovació del Marc a l’Assemblea 
General Extraordinària 

1.10. Marc Estratègic 2022-2025



Voluntariat internacional

87
aplicacions d’emplaçament 

outgoing. Fruit de la pandèmia, 
72 persones que han pogut 

participar de camps de treball 
locals i internacionals. 

62
persones incoming 

acollides en camps de 
treball presencials

23
persones incoming 

acollides en camps de 
treball online

7
camps de treball 

organitzats al territori

ESC acollides als projectes de 
Catalunya

17
ESC emplaçades

1
LTV emplaçada

7

Formacions de voluntariat

3
formacions (2 de cap de 

setmana i 1 exprés)

1
formació de coordinadores

42
persones formades

Educació per la pau: activitats i formacions

30
xerrades informatives de 

voluntariat

17
activitats de sensibilització

324
persones que han 

assistit a les xerrades

95
ponents en total

Participació local

7
grups locals de 

voluntàries actius

50
activistes locals participant 

dels diferents grups

418
persones sòcies

**

2. L’SCI en xifres

* Del total de participants, un 88% han estat dones (285 p) i un 0,12% persones racialitzades o migrades (39 p). Per altra banda, un 67% de les ponents han 
estat dones (64) i un 32% persones racialitzades o migrades (31) 



El 2021 vam enviar 72 voluntàries i voluntaris a 

3.1. Voluntariat de llarga durada: camps de treball

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

És un treball traçat des de la solidaritat i el suport mutu en l’àmbit internacional amb l’objectiu, per 
una banda, 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.

3.1.1. Emplaçament a camps de voluntariat

Alemanya: 11
Àustria: 3
Catalunya: 31
Dinamarca: 1

Estònia: 2
Eslovènia: 2
França: 1
Italia: 4

Islàndia: 1
Portugal: 4
República Txeca: 1
Suïssa: 11

Dones (38) Homes (34) Altres identitats (0)

Amb edats d’entre

3. Voluntariat internacional

< 18 (20,83%) 18 - 25 (59,72%) 26 - 35 (13,88%) 36 - 45 (4,16%) > 45 (1,38%)



Voluntariat inclusiu

La inclusió social és un valor transversal de 
l’SCI que volem fer palès en tots els projectes 
i activitats. 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. 
Durant el 2021 hem consolidat el vincle amb 
entitats que treballen amb persones amb 
diversitat física i en risc d’exclusió social per 
motius econòmics i hem organitzat xerrades 
explicatives sobre els camps de treball. 

3.1.2. Acollida a camps de 
voluntariat al territori

Camps de treball al territori i 
projectes internacionals

Es tracta d’una idea de solidaritat traçada 
des del treball en l’àmbit local i internacional. 
Els camps de voluntariat s’organitzen des del 
teixit associatiu de base, des de l’activisme i la 
participació voluntària. 

És amb aquesta estructura que els camps 
aconsegueixen un efecte multiplicador, ja 
que amb recursos molt limitats centenars de 
persones a tot el món col·laboren i viuen en 
una experiència transformadora. Aquest any ha 
estat tot un repte organitzar-ne 3, mantenint-
nos pendents de les mesures, de quines 

activitats es mantenien i quines no. Els grups de 
participants han estat majoritàriament locals, 
fet que ha facilitat la participació en els camps 
tot i que s’hi ha mantingut la diversitat.
 
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 culturals que es fan durant 
el camp, tan dins del mateix grup de voluntàries 
internacionals com les de coneixença de la 
població i comunitat local que acull cada 
projecte. Per això, a més de les tasques que 
es desenvolupen, es programen activitats de 
coneixença del territori, de participació en els 
teixits associatius de cada població, en festes 
majors i coneixent la cultura popular de cada 
vila. A banda, també hi ha una part d’estudi i 
refl exió al voltant de la temàtica relacionada 
amb el camp.

En tots els camps de voluntariat realitzats al 
nostre territori hi ha una fi gura 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 dinamitzar el grup i teixir 
aliances amb les associacions de la comunitat 
local. Les persones que han coordinat els 
camps van participar en la formació prèvia on 
es van treballar continguts per a la facilitació de 
grups i la transformació de confl ictes.



Aquest any hem dut a terme els següents 
projectes: 

Recuperació d’antics camins i descoberta de 
la vall de Siarb (Llagunes)
Entitat local: Balmes Blancs
El refugi de la Vall de Siarb ha acollit dos 
camps de treball amb l’SCI durant aquest 
any, un al juliol i un altre a l’octubre. Els grups 
de voluntàries han participat en la neteja i 
rehabilitació d’antics camins rurals de la vall, 
col·laborant així amb el projecte de Museu de 
camins que s’està generant des de l’entitat. El 
grup de voluntàries ha pogut gaudir d’un entorn 
natural únic en aquesta vall de l’Alt Pirineu.

Increïble sostenible (Valls)
Entitat local: Can Pipirimosca
Can Pipirimosca no falla mai a la seva cita 
d’acollida de camps de treball a l’estiu. El camp 
va ser una oportunitat per a les voluntàries 
d’aprendre més sobre un model de vida 
sostenible i alternatives de consum. Aquestes 
van donar suport a les tasques de la fi nca de 
Can Pipirimosca.

Memòria històrica a través de l’arqueologia 
(Sant Martí Sesgueioles)
Entitat local: Consell Comarcal Anoia
Per primer cop, el poble de Sant Martí 
Sesgueioles ha acollit un camp. Aquestes, 
a través del camp, han volgut en valor els 
diferents jaciments que aquest té. Així, 
les voluntàries han treballat, de la mà d’un 
arqueòleg, en la recuperació del Castell que es 
troba en aquest mateix municipi.

Fira Economia Social i Solidària (Barcelona)
Entitat local: Xarxa d’Economia Social i 
Solidària.
Les voluntàries han donat suport a l’organització 
d’aquesta fi ra. Aquest és un projecte on fa anys 
que participem. Aquest permet a les voluntàries 
conèixer diferents projectes que formen part de 
la Xarxa d’Economia Solidària.

Recuperació de l’entorn natural (Castelldans)
Entitat local: Associació Amics de la 
Comanglora
L’Associació Amics de la Comanglora Espai 
Natural és una entitat sense ànim de lucre que 
actua des de fa 25 anys en l’àmbit de l’educació 
oferint activitats lúdiques per a infants i joves. 
Les voluntàries del camp han fet tasques de 
millora de l’espai natural de la Comanglora.



Trobada informativa de promotores

El 16 de desembre vam realitzar una xerrada 
informativa per a noves promotores. Aquest 
va ser un espai d’intercanvi de coneixements 
entre les organitzacions assistents. Vam aprofi tar 
per resoldre dubtes i, sobretot, compartir i 
fer entendre quins són els objectius que hi 
ha darrere un camp de voluntariat i que es 
necessita per a poder organitzar-ne un. Gràcies 
a aquesta trobada vam poder iniciar el vincle 
amb alguna de les entitats per tal de mirar 
d’acollir un camp enguany. 

3.2. Voluntariat de llarga durada

El voluntariat de llarga durada consisteix en 
la possibilitat de recolzar un projecte local 
realitzant un voluntariat 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 
emplacem i acollim voluntàries a projectes ESC 
(European Solidarity Corps, antic EVS - Servei de 
voluntariat europeu) i projectes LTV (projectes 
de llarga durada de la xarxa de l’SCI). 

Acollida
Durant l’any 2021 hem acollit 7 voluntàries 
europees (ESC) dins el programa European 
Solidarity Corps de la Comissió Europea. Hem 
tingut a l’oficina a la Cristina Debu (Romania) i 
l’Antonella Di Matteo (Itàlia) fi ns al setembre i els 
han agafat el relleu la Violetta Sfountouri (Grècia) 
i l’Anna Sach (Alemanya). 

Hem estat l’organització coordinadora dels 
projectes d’ESC a Mas les Vinyes, un projecte 
de permacultura al Lluçanès i la Comunitat els 
Avets de Moià, d’atenció i acompanyament de 
persones adultes amb diversitat funcional. A 
Mas les Vinyes han arribat 2 voluntàries ESC: la 
Sara Buscà (Catalunya) i el Federico Toderi (Itàlia). 
Als Avets han arribat 3 voluntàries ESC: l’Eliza-
veta Turygina (Rússia), la Margot Hannedouche 
(França) i la Leonie Busch (Alemanya).

Emplaçament

Enguany, s’han reduït els emplaçaments de 
llarga durada. Per una banda, els Long Term 
Volunteerings han tingut una davallada: aquest 
any només ha marxat una voluntària (dona) a 
Kènia (Women empowerment and Kipepeo 
sisters empowerment). En els darrers dos anys hi 
ha hagut una reducció del número de persones 
emplaçades, fet que atribuïm al següent: primer, 
la impossibilitat de viatjar per les restruccions de 
l’emergència sanitària. Segon, l’assumpció de 
despeses a càrrec de la voluntària davant d’una 
situació de crisi econòmica. Entenem que és un 
any diferent i, de fet, la difusió no ha estat en 
cap moment proactiva.

Per contra, el nombre d’enviaments ESC ha 
crescut respecte a l’any passat: hem emplaçat 
17 voluntàries (12 dones i 5 home) a 10 països: 3 
a Portugal, 2 a França, 1 a Romania, 3 a Holanda, 
2 a Itàlia, 1 a Grècia, 1 a Polonia, 2 a Irlanda, 1 a 
Austria, 1 a Catalunya. Enguany hem notat molt 
d’interès respecte als ESC; tot i que, igual que 
els LTV; també hi ha hagut baixes d’última hora 
per la incertesa de la pandèmia i també moltes 
projectes han estat posticipats.

El 2021 vam emplaçar 18 voluntàries i voluntaris LTV i ESC a 

ESC

LTV



3.3. Intercanvis juvenils
Els intercanvis juvenils són projectes d’educació per la pau de curta durada que uneixen grups 
de joves de diferents països i els donen l’oportunitat de formar-se, debatre i aprendre al voltant 
d’una temàtica, mentre coneixen noves cultures. Cada grup de joves compta amb una persona 
coordinadora per acompanyar el grup. 

Acollida

Durant l’any 2021 hem acollit 7 voluntàries 
europees (ESC) dins el programa European 
Solidarity Corps de la Comissió Europea. Hem 
tingut a l’ofi cina a la Cristina Debu (Romania) i 
l’Antonella Di Matteo (Itàlia) fi ns al setembre i 
els han agafat el relleu l’Anna Sach (Alemanya) i 
Violetta Sfountouri (Grècia). 

Hem estat també l’organització coordinadora 
per als projectes d’ESC a Mas les Vinyes, un 
projecte de permacultura al Lluçanès, i la 
Comunitat els Avets de Moià, que es dedica a 
l’atenció i acompanyament de persones adultes 
amb diversitat funcional. A Mas les Vinyes han 
arribat 2 voluntàries ESC el 2021: Sara Buscà 
(Catalunya) i Federico Toderi (Itàlia). Als Avets 
han arribat 3 voluntàries ESC el 2021: Manon 
Coelho (França), Leonie Busch (Alemanya) i 
Elizavetta Turinya (Rússia). 

Emplaçament

Durant el mes d’agost vam emplaçar 4 
participants (2 nois i 2 noies) a un interncanvi 
juvenil a Hongria anomenat Dream Shapers. 
Aquest intercanvi va ser un espai on compartir 
amb joves d’altres orígens, i aprofundir sobre les 
potencialitats de cadascú en el marc de la vida 
en comunitat.

Finalment, durant el mes de desembre s’havia 
de realitzar un altre intercanvi juvenil a Suïssa, el 
qual es centrava en l’impacte de la COVID-19 
sobre els drets socials, especialment en els 
joves. Tanmateix, les joves que havien d’assistir-
hi no van poder degut a l’empitjorament de la 
situació de la pandèmia.



Des de l’SCI treballem per la justícia global 
i la construcció de pau vinculant la tasca 
internacional amb la visió local, ja que per a 
nosaltres no tindria sentit treballar en xarxes 
globals sense un arrelament al territori. Així 
doncs, donem tot el suport als grups d’activisme 
i voluntariat local de l’entitat com a agents clau 
per a la transformació social. 

4.1. Espais de participació i de 
trobada

Al llarg de l’any, l’SCI promou espais de trobada 
per a la base social de l’entitat. Aquests 
moments serveixen per refl exionar, formar-nos, 
decidir, fer cohesió i molt més. Aquests són els 
espais que hem tingut durant el 2021.

Assemblea General Ordinària

El 6 de març vam celebrar la primera AGO en 
línia de l’entitat. Va ser tot un repte, ja que, per la 
cohesió la presencialitat hi té un pes important. 
Tot i això, va ser molt dinàmica i amena i va 
reunir al voltant de 25 persones entre activistes, 
sòcies, junta i equip tècnic. Es va aprovar la 
memòria de l’any anterior, així com els comptes 
econòmics i el pressupost per al 2021. 

A més, vam fer una sessió sobre el procés 
participatiu del Marc estratègic 2022-2025 i 
vam fer un espai de cohesió a través de mems. 
Finalment, es van renovar els càrrecs de la junta 
i també se n’hi van incorporar de nous de forma 
democràtica a partir del vot telemàtic de les 
sòcies. En total, hi van assistir 19 persones (4 
homes i 15 dones).

Trobada d’activistes i sopar d’estiu

El dia 18 de juny vam poder reprendre les 
trobades socials presencials amb el sopar 
d’estiu! Ens vam trobar a casa, a la Vaqueria, 
i vam dedicar la tarda a conèixer-nos entre 
voluntàries. Alguns grups locals van preparar 
jocs per a la resta i fi nalment vam fer una lectura 
dels relats guanyadors del concurs “Retalls de 
voluntariat”. Va ser una vetllada molt agradable i 
retrobar-nos ens va permetre tornar a connectar 
plegades. Hi van venir 27 persones (10 homes 
i 17 dones).

Trobada de voluntàries

El 2 d’octubre vam fer una trobada amb les 
activistes dels grups locals, així com amb 
aquelles motivades que van decidir venir a 
conèixer l’SCI després de fer un projecte de 
voluntariat. 

4. Activisme local



En total, vam ser 18 persones (6 homes i 
12 dones). Ens vam trobar al bonic paratge 
de Can Masdeu, espai okupat al peu de 
Collserola. A banda de conèixer el seu 
projecte, vam poder fer activitats de cohesió 
entre les voluntàries, vam compartir les 
experiències als diferents voluntariats i vam 
conèixer millor els grups locals de l’SCI. 

F inalment, van venir a v is i tar-nos les 
companyes del projecte Chapter sobre 
memòria històrica i ens van fer una exposició 
sobre tot el que havien après durant el 
seminari. 

Assemblea General Extraordinària
El 15 de desembre havíem de tornar-nos 
a trobar per fer el sopar d’hivern amb les 
activistes, però amb la pujada de la sisena 
onada vam haver de cancel·lar-lo. Tot i això, 
vam mantenir l’AGE presencialment per 
prendre algunes decisions. Tot i la poca 
assistència (5 persones en total), vam aprovar 
el nou Marc Estratègic 2022-2025 com a 
culminació del procés participatiu fet al llarg 
del 2021 i també vam aprovar el canvi de 
quota de sòcies i de camps.



4.2. Grups d’activisme local

Entre[terres]

La Borsa de Formadores d’Entre[terres] és el 
grup local de l’SCI que vol donar resposta a 
la demanda de tallers de la guia educativa 
Entre[terres] que ens arriben. El 2021 vam 
començar actualitzant i publicant en paper les 
diferents temàtiques sobre les quals treballem 
(i.e. blocs de la guia). 

A més, vam organitzar un curs de formació per 
a la reobertura de la borsa, amb una vintena de 
participants. Les diferents formacions que vam 
fer van ser una font de motivació per al grup i 
van possibilitar l’entrada de diverses persones 
noves a la Borsa, on actualment som una desena 
d’activistes. 

Aquest any hem impar tit 19 tallers pel 
territori català amb col.lectius que aposten 
per l’educació no formal (escoles, instituts, 
esplais, caus, agrupaments d’escoltes, etc). 
També vam organitzar la presentació del llibre 
‘Migrar i Resistir’ de la Mònica Parra a l’Ateneu 
del Raval i vam projectar el documental 
‘A Sweet Prison’, d’en Pau Ballesté Aguirre, a 
l’Àgora Juan Andrés Benítez del Raval dins 
del ‘7è Cicle Cinema a la Fresca Cinema de 
Lluites’. Juntes hem assistit a diferents trobades, 
congressos i elaborat una propera tancada pel 
febrer de 2022 on plantejarem nous objectius per 
seguir creixent. 

Enguany també hem engegat un compte Twitter 
(@entreterres) des d’on intentem sensibilitzar i 
difondre informació d’interès sobre migracions 
a la Mediterrània. Finalment, cal destacar 
que hem actualitzat i millorat la nostra web, a 
més d’estar en procés de traducció a l’anglès                          
per fer difusió del projecte a nivell internacional.

Midicat
Midicat és el grup local de joves activistes que 
treballa per la defensa dels drets humans a la 
regió Mediterrània. El grup se centra en enfortir 
els vincles de l’SCI i en sensibilitzar i mostrar 
suport i solidaritat amb les lluites de pobles del 
sud global a la regió. Basat en una perspectiva 
local-global en clau internacionalista, el grup 
representa l’SCI en dos espais:

• Coalició Prou Complicitat amb Israel (CPCI): 
s’ha fet el pla estratègic i s’està treballant per 
trencar l’agermanament de Barcelona amb Tel 
Aviv i contra la criminalització d’organitzacions 
palestines. A més, hem impulsat formacions 
diverses.

• Plataforma pel Sàhara: s’està redefinint 
després de la constitució de la Mesa de 
Coordinació Catalunya Sàhara i en vistes del 
congrés juvenil pel Sàhara.

Activistes d’ambdues plataformes han liderat 
el debat estratègic sobre la Mediterrània en el 
procés participatiu sobre el Pla Estratègic 2022-
24. A més, també hem organitzat part del cicle 
‘Cinema a la fresca, cinema de lluites al Raval’, 
presentant el documental Ocupación SA amb 
Sahara Dempeus. 

Per últim, vam coorganitzar el Youth Act!, 
amb el Consell de la Joventut de Barcelona i 
altres actors. En el marc del projecte, estem 
liderant un mapping de col·lectius que lluiten 
pels DDHH a la Mediterrània que sortirà el 
2022. També van participar en les sessions 
sobre la Mediterrània del Fòrum Internacional 
Youth Act!, lluites juvenils, lluites globals’. S’està 
plantejant una nova edició del fòrum de cara el 
2022 amb més presència internacional.



Justícia climàtica

Durant el 2021, el grup de Justícia Climàtica vam començar amb noves incorporacions molt 
motivades, que van fer que el grup tingués molta empenta i energies renovades per impulsar 
noves activitats. 
Al mes d’abril vam organitzar la Primavera verda, un cicle d’activitats presencial i també en línia que 
oferia tallers pràctics, debats i xerrades al voltant de la sostenibilitat ambiental. Es van fer tallers 
sobre plantes, vam fer xucrut, pasta de dents herbal orgànica, un taller sobre el cicle menstrual, la 
descoberta d’un hort urbà al barri de Vallcarca de Barcelona, un taller de dansa i una excursió per 
reconèixer plantes comestibles i medicinals. Va ser tot un èxit, en total hi van venir 60 persones (53 
dones i 6 homes). Durant la resta de l’any, hem fet diverses reunions per reconfi gurar els objectius 
del grup i ha elaborat diversos materials: una guia per acollir noves voluntàries, un resum sobre 
l’estructura de l’SCI i unes cartes per parlar de “com estem”. 

Borsa de Formadores
La Borsa de Formadores és el grup d’activistes 
de l’SCI que es dedica a la facilitació d’espais 
formatius sobre educació per la pau en 
l’entitat. Les metodologies que utilitzen són 
l’autoformació i l’educació no formal. Al març 
vam fer una formació interna amb l’Esberla i 
una altra sobre tècniques teatrals per dinamitzar 
grups amb La Tregua. Aquest entrenament ens 
va servir per preparar les formacions de l’estiu, 
les quals les vam revisar i també dinamitzar in 
situ.
Va ser un repte tornar a la presencialitat, però la 
formació de Cambrils va funcionar molt bé i la 
en línia també. Durant la resta de l’any, ens hem 
estat cuidant i orientant per poder obrir una 
nova convocatòria de persones per eixamplar 
l’equip i ser més fortes. 

Akelarre
L’Akelarre és el grup local de l’SCI Catalunya 
que aborda aquells temes vinculats amb els 

feminismes i defensa i promoció dels drets del 
col·lectiu LGTBI+. Enguany, aquest grup ha vist 
aturada la seva activitat, fet que ens ha dut a 
un procés de refl exió sobre com reformular-lo i 
trobar el seu encaix en el global de la tasca que 
duem a terme.

GPS
Ara farà tres anys es va crear el Grup Pel Suport 
(GPS) als camps per cercar, visitar, acompanyar 
i incorporar noves idees als camps de treball 
de l’SCI al territori. El grup també va néixer 
amb la idea de compartir i debatre el model 
de camps es vol promoure des de l’SCI 
Catalunya. Aquest 2021, l’activitat del grup s’ha 
vist afectada: primer, per la pandèmia i, segon, 
perquè vàries de les activistes han residit fora 
del país durant el curs. Tot i això, hem revisat 
els materials formatius dels camps, per tal de 
garantir la qualitat i el model transformador 
d’aquests.



5.1. Formació per a voluntaris/es 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 vam retornar a la formació presencial amb una formació 
a la Casa de Colònies La Marinada, a Cambrils, el 12 i 13 de juny. Hi 
van participar 24 voluntàries (8 homes i 16 dones) i va ser tota una 
experiència fer les dinàmiques presencialment. Vam poder fer els blocs 
de Voluntariat, Desigualtats, Confl ictes i Interculturalitat, així com un 
taller impartit per Fotomovimiento sobre fotografi a ètica i un altre del 
Drac Màgic, “Deconstruïm el punt de vista”, sobre desestigmatitzar 
imatges. La formació va ser un èxit!

El 10 i 11 de juliol vam recuperar el format presencial perquè aquelles 
persones que no van poder venir a la de Cambrils hi participessin. Vam 
tenir 12 participants (6 homes i 6 dones) i vam poder fer les dinàmiques 
adaptades de l’any anterior. A més, també vam organitzar una 
formació exprés per a voluntàries que no haguessin pogut venir a les 
formacions i una formació per a coordinadors/es.  Totes les formacions 
les van dinamitzar activistes de la Borsa de formadores, de la junta i 
de l’equip tècnic de l’SCI. 

Cicle del voluntariat
A l’SCI creiem en el 
voluntariat com un cicle 
que consta de  tres parts

• Formació prèvia

• Experiència vivencial

• Participació/retorn a la 
pròpia realitat

   5. Educació per la pau 
i la transformació social



Formació per voluntàries en camps de 
treball

Es va treballar el model associatiu i l’impacte 
del voluntariat, la participació dins dels grups, 
les relacions interculturals, la transformació 
positiva de confl ictes i les desigualtats globals. 
En cada formació es fa un taller sobre una 
temàtica concreta o de descoberta d’alguna 
iniciativa. Enguany, hem realitzat tallers sobre 
fotografi a transformadora amb Fotomovimiento 
i “Deconstruïm el punt de vista” amb el Drac 
Màgic. Enguany, a causa de les poques 
inscripcions a camps al sud, no s’ha fet una 
formació d’aprofundiment, sinó que s’ha fet un 
seguiment més acurat de cada cas durant tot el 
procés d’emplaçament. 

Formació per a coordinadores de camps 
de treball

L’objectiu d’aquestes formacions va ser el de 
donar eines a les coordinadores perquè prenguin 
consciència del seu rol i de com dur-lo a terme, 
les múltiples eines que poden aplicar per prevenir 
els confl ictes i com afavorir la participació a través 
de diferents metodologies. Per últim, també 
es va parlar de com resoldre els conflictes de 
manera constructiva i assertiva. La formació es va 
fer durant l’estada a Cambrils del 12 i 13 de juny i 
van participar-hi 7 voluntàries (4 dones i 3 homes).

5.2. Formacions i seminaris internacionals

Els seminaris internacionals són trobades d’entre 5 i 10 dies organitzades per altres branques de 
l’SCI, xarxes de voluntariat o altres organitzacions. Són trobades formatives i d’intercanvi entre 
activistes internacionals on es treballen temàtiques concretes com l’educació per la pau, el canvi 
climàtic, la migració i el refugi, la incidència política o la perspectiva de gènere, entre d’altres.

Placement Offi cer training 2021 
8 - 14 de febrer
Organtizat per l’SCI de Suïssa. Es tracta 
d’una formació per conèixer més sobre el 
funcionament de l’emplaçament de voluntàries 
i la xarxa d’SCI. Hi va assistir un voluntari ESC. 

Develop or self-develop 
12 - 14 de març i 18 - 21 de març
Aquest seminari es va realitzar en format online. 
Va ser un espai d’intercanvi on aprofundir en el 
sistema colonial en el qual vivim. 

FLOW 
Març
Formació en línia per formadores sobre mètodes 
de gestió de projectes educatius. També es va 
analitzar com evitar reproduir esructures de 
poder en organitzacions i projectes.

CHAPTER. Challenging Propaganda through 
Remembrance 
Seminari que ha generat un espai on abordar 
temes vinculats a l’antifeixisme, la memòria 
històrica i la no-violència.



5 Shades of Blue 
21 - 29 de juny
Formació per dotar a les participants d’habilitats, 
mètodes i eines de disseny. També es van 
facilitar eines per desenvolupar i implementar 
projectes socioculturals orientats a la inclusió 
social de migrants, refugiats i sol·licitants d’asil

Climate beyond classism 
24 - 30 de setembre
Es va refl exionar sobre la lluita contra el canvi 
climàtic des d’una perspectiva de classe, a 
través de l’empoderament de les participants i 
la facilitació d’eines d’anàlisi per tal de detectar 
estructures classistes.

Dreams to Action 
15 de setembre - 3 d’octubre
L’objectiu del projecte és promoure valors de 
la pau i no violència amb la participació en 
organitzacions per a la promoció de la pau. 
També s’ha buscat aumentar el nombre de 
projectes per a joves de construcció de la pau, 
inclusió i no violència. 

Story telling from A to Z 
14 - 23 de setembre
L’objectiu era el d’abordar l’autoconsciència de 
les participants, de la seva pròpia identitat i la 
percepció com a éssers humans. 

Workshop on social permacultura for a more 
peaceful world
12 - 19 de desembre
Consisteix a dissenyar amb la natura, observant 
les seves funcions, patrons, connexions i 
sistemes. La permacultura social consisteix en 
créixer, protegir i conrear persones i entorns 
pròspers. Es tracta de crear un ecosistema 
més saludable i feliç per a una vida pacífica, 
connectiva i un futur positiu i regenerador.

Peaceweek: “Enfortim la resposta juvenil 
contra LGBTIfòbia”
16 - 23 de juliol
Enguany vam acollir un seminari internacional 
sobre la defensa dels drets del col·lectiu 
LGTBI+ i la lluita contra els discursos d’odi, 
especialment la LGTBIfòbia. Durant lel seminari 
internacional es van enfortir les capacitats de 
les participants, tot promovent una societat 
més inclusiva a través de la lluita pels drets de 
les persones LGTBI+, així com el voluntariat 
com a eina per combatre el discurs de l’odi i 
la LGBTIfòbia.

Aquest va ser un espai d’intercanvi i coneixença 
entre persones membres del col·lectiu LGTBI+ 
de sis països diferents. Gràcies a aquesta 
trobada es van poder acostar realitats 
diverses, tot abordant des d’una perspectiva 
interseccional els drets del col·lectiu.

5 Shades of Blue

Placement Offi cer 
Training

Develop or 
self-develop

Climate beyond 
classism

Dreams to Action

Storytelling from          
A to Z

FLOW

Peaceweek

Workshop on social 
permacultura



Cicle formatiu per a noves talleristes 
d’Entre[terres]

Durant el mes de febrer vam fer un cicle 
formatiu de 6 sessions (20h) sobre migracions 
a la mediterrània basat en la guia Entre[terres] 
per a formar a persones interessades a entrar 
a la borsa com a talleristes. Van participar-
hi més de 20 persones, de les quals entre 5 i 
10 van incorporar-se en acabar al projecte 
d’Entre[terres]. 

En l’àmbit teòric vam abordar les migracions i 
el racisme a l’Europa i les seves interseccions 
amb el gènere i les dissidències sexuals i/o 
l’emergència climàtica, entre d’altres. Per a fer-
ho vam comptar amb el suport de col·lectius 
i organitzacions com #TanquemelsCIEs, 
CCAR, CEAR o el GRITIM. En l’àmbit pràctic 
vam formar-nos sobre com facilitar sessions 
i implementar dinàmiques pedagògiques 
diverses amb el suport de ‘Fil a l’Agulla’ i les 
pròpies talleristes de la borsa.  

Tallers d’Entre[terres]

Al llarg de tot el 2021 la (renovada) borsa 
d’Entre[terres] ha realitzat fi ns a una vintena de 
tallers repartits en diferents indrets del territori 

(Gavà, St Pere de Ribes, Valls, Barcelona, etc.) i 
adreçats a diferents grups d’edats (des de 7-10 
anys fi ns a adults). 

Hem realitzat tallers tant en centres de 
secundària com en espais d’educació no formal  
com caus, esplais o centres cívics. En total, hi 
han participat fi ns a 10 talleristes diferents de 
la borsa, moltes d’elles per primera vegada. En 
alguns casos hem realitzat els tallers en forma 
de cicle en el que es tocaven els diferents blocs 
de la guia en successives sessions. Un molt bon 
any per Entre[terres].

‘Migrarratives’: nou projecte 
d’Aprenenatge i Servei

A principis de 2021 vam presentar un projecte 
d’Aprenentatge i Servei (ApS) conjuntament 
amb Nexes. És la primera vegada que a l’SCI 
presentem un projecte amb aquesta modalitat 
educativa que implica treballar de forma 
regular amb alumnes d’una mateixa classe (o 
classes) durant un curs escolar al voltant d’una 
temàtica. En aquest cas ho fem també al voltant 
del projecte Entre[terres] per treballar sobre 
migracions i drets humans amb alumnes de 3r 
d’ESO de 2 instituts, un al Poble Sec i l’altre al 
barri Besòs-Maresme.

5.3. Activitats de formació i sensibilització



Presentació del llibre ‘Migrar i Resistir’ 
per Entre[terres]

El juny de 2021 es va realitzar la presentació del 
llibre ‘Migrar i Resistir’ de Mònica Parra, activista 
antirracista de Fotomovimiento i que ha estat a 
Grècia implicada en l’ajuda a persones migrants 
i refugiades durant anys. La presentació la va 
organitzar Entre[terres] a l’Ateneu del Raval en 
el marc del dia mundial del Refugiat (20 de juny). 

Les activistes de la borsa van presentar el 
projecte i la guia actualitzada i van conduir el 
debat posterior, mentre que la presentació del 
llibre va ser un diàleg entre la Yolanda, activista 
palestina, i l’autora del llibre. L’acte va ser un 
èxit, van participar-hi una trentena de persones 
i es va produir un debat molt participatiu i 
estimulant. 

Curs de xarxes socials per a entitats 
juvenils

El Curs de xarxes socials per a entitats juvenils 
va ser un espai de debat i reflexió sobre l’ús 
que fem de les xarxes socials i com les entitats 
socials poden aprofi tar-les al màxim els dies 14, 
21 i 28 d’octubre. 

La formació, organitzada conjuntament amb 
el Centre de Recursos per a les Associacions 
Juvenils de Barcelona (CRAJ), va abordar 
les característiques del nou paradigma 
comunicatiu, la definició d’estratègies per a 
entitats i l’ús diari de les xarxes, en concret, 
Twitter, Instagram i TikTok. Van participar-hi 
diferents entitats i experts en comunicació 
com la Fundació Arrels, el Sindicat d’Habitatge 
del Raval (SHR) i la Mònica Urrutia, experta en 
xarxes socials.

Confl ictologia Racisme

El curs de Confl ictologia d’enguany es va centrar 
en els mecanismes de reproducció, construcció i 
expansió del racisme. Durant deu sessions entre 
el 16 de novembre i el 16 de desembre, el curs 
va ser un espai d’aprenentatge i debat sobre el 
paper que juga el racisme en la societat actual. 

El curs, organitzat amb el Grup de Recerca 
Interdisciplinari sobre Immigració (GRITIM) de 
la Universitat Pompeu Fabra (UPF), va comptar 
amb ponents de diferents àrees de l’antiracisme 
i va concloure amb una taula rodona sobre 
noves narratives i estratègies de lluita contra el 
racisme estructural.



Activismes interseccionals i (eco)feminismes a Tarragona

El curs, dissenyat en col·laboració amb l’Etnogràfi ca, va tenir lloc els dies 19, 21, 26 i 28 de maig 
a l’espai Kesse de Tarragona. La intenció del curs era, per una banda, incorporar la perspectiva 
interseccional als projectes i espais de les participants, a banda de fer xarxa entre les diferents 
activistes que hi participessin. 
Les sessions, dinamitzades per L’Etnogràfi ca, van consistir a la introducció de la teoria interseccional, 
a la perspectiva ecofeminista amb l’Aresta Cooperativa i l’activista ecofeminista indígena Ninari 
Chimba, una taula de debat amb Marjorie Machado (Colectivo Fridas), Safiya Kerchaoui (Red 
Antirracista Tarragona) i Alicia Casanovas (Asamblea Antiespecista). Finalment, es va generar un 
espai de trobada i de debat per a col·lectius feministes de la zona, un espai d’oci crític. El cicle va 
culminar amb el concert de Susannes, cantautora rural. En total, al cicle hi van participar 18 persones 
(2 homes i 16 dones).

Cicle Ecofeminismes: mirades i 
propostes per transicionar cap a nous 
models d’arrel

El cicle semipresencial ‘Ecofeminismes: mirades 
i propostes per transicionar cap a nous models 
d’arrel’ va tenir lloc els dies 27, 28 i 29 d’abril. 
El vam organitzar conjuntament amb l’ODG 
i vam comptar amb la participació d’Acció 
Ecofeminista, Aliança contra la Pobresa 
Energètica, Xarxa per la Sobirania Energètica, 
Arran de Terra, Sindillar, Papers per a Tothom 
i Col·lectiu Punt 6, a més d’una trentena de 
participants! Amb Acció Ecofeminista vam 
abordar els diferents aspectes de la crisi actual 
des d’una perspectiva ecofeminista i vam 
explorar de quines maneres s’hi pot donar 
resposta. En la segona sessió, vam comptar 
amb diversos col·lectius que van explicar les 
seves experiències de sobiranies ecofeministes 
al territori. Per acabar, vam fer una passejada pel 
barri del Raval amb perspectiva ecofeminista.

Dentrífi cs naturals, xucrut, 
menstruació conscient i molt més 
a la Primavera Verda!

El conjunt d’activitats sobre sostenibilitat i con-
sum responsable que va organitzar el grup local 
Justícia Climàtica a abril va comptar amb una 
cinquantena de participants! Juntes vam apren-
dre a fer xucrut al taller sobre malbaratament 
alimentari i a crear tests amb materials reciclats 
amb Barcelona Zero Waste. També vam con-
nectar amb la nostra ciclicitat al taller sobre la 
menstruació amb Orgull Premenstrual. A més, 
vam fer els nostres propis dentrífi cs naturals, vam 
aprendre a reconèixer plantes medicinals i co-
mestibles al bosc de can busquets amb Viento 
de Ombú i vam poder gaudir gaudir del taller 
d’Expressió corporal amb Rius de Moviment. Per 
acabar, vam parlar sobre com aplicar el consum 
responsable al nostre dia a dia, vam fabricar mo-
bles amb palets i vam plantar hortalisses de pri-
mavera amb el projecte Desenruna de Vallcarca.



7è cicle Cinema a la fresca, cinema de lluites

La intenció del cicle de cinema és fer visibles algunes lluites i moviments 
socials dins del nostre territori, però també d’arreu del món a través de 
pel·lícules i debats posteriors. Enguany, el cicle ha estat a l’Àgora Juan 
Andrés Benítez i ha comptat amb quatre propostes fetes des dels grups 
locals de l’SCI Catalunya.

• 10 de juny: ‘Ocupación S.A’, de la Fundació Mundubat. Pel·lícula 
que exposa l’espoli econòmic al Sàhara Occidental. Vam fer 
un debat posterior amb Youssef Duihi (refugiat sahrauí), David 
Bondia (president de l’IDHC) i Buha Baba Keihil (activista sahrauí). 
Dinamització per Sàhara Dempeus i Midicat.

• 1 de juliol: ‘Tot inclòs’, del col·lectiu Tot inclòs. Tractava la 
gentrificació a les illes Balears. Per parlar-ne, vam comptar amb 
la portaveu del Sindicat d’Habitatge del Raval, l’Elena Martín. 
Dinamitza GPS. 

• 8 de juliol: ‘A Sweet Prison’, de Pau Ballesté Aguirre. Recull de 
testimonis sobre el procés migratori i les conseqüències que se’n 
deriven. Es va comptar amb Terrassa sense Murs i el Sindicato de 
Cuidadoras Sin papeles. Dinamitza d’Entre[Terres].

• 15 de juliol: ‘Berracas’, de Proyecto Berracas. S’explica la situació 
de les dones víctimes-supervivents del confl icte armat colombià. El 
debat va ser amb la periodista colombiana especialitzada en drets 
humans, política i migracions amb perspectiva de gènere Tatiana 
Rojas. Dinamitza l’Akelarre. 

Cinema i solidaritat a Girona

El 28 de setembre vam participar al cicle de Cinema i Solidaritat als 
Cinemes Truffaut de Girona presentant la pel·lícula Hayati (mi vida), 
de Sofi  Escudé i Liliana Torres. Tres activistes de l’SCI van preparar 
preguntes per al debat posterior, que va ser molt interessant per tractar 
les causes i conseqüències de les migracions gràcies a les aportacions 
del públic.

Cinema crític
Quatre grups locals 
de l’SCI (Midicat, GPS, 
Entre[terres] i Akelarre) 
han portat diferents 
propostes de projectes 
crítics tant locals com 
d’arreu per visualitzar-los 
i debatre’n dins el marc 
del 7è cicle ‘Cinema a la 
Fresca, Cinema de lluites’ 



Del 22 al 27 de novembre, l’SCI i el CJB vam 
impulsar el primer Fòrum Internacional Youth 
Act! per acostar lluites juvenils de més de 15 
països, visibilitzar les diferents reivindicacions 
i propostes i donar a conèixer diferents 
estratègies d’acció a l’hora de fer front a reptes 
comuns.  

El Fòrum es va estructurar en 13 sessions 
diferents, sigui en debats oberts i/o en 
streaming o tallers de diferents tipus, inclòs un 
acte inaugural amb la presència de més d’un 
centenar de persones i una jornada de clausura 
amb dues actuacions musicals a més de les 
sessions de debat i tallers.

En el fòrum van participar fi ns a una quarantena 
d’activistes de diferents territoris i pobles 
d’arreu del món, amb els que vam debatre 

sobre temàtiques com el feixisme i el racisme, 
l’emergència climàtica, les lluites dels pobles a 
la Mediterrània o les perspectives organitzatives 
i estratègiques de diferents lluites. En totes 
les sessions vam mirar d’establir vincles entre 
activistes i enxarxar les seves respectives lluites 
i organitzacions, tot aportant la dimensió global 
necessària en què s’insereixen les lluites locals 
i reforçant-ne la perspectiva de solidaritat 
internacionalista. 

Tanmateix, aquest Fòrum no és la part fi nal del 
projecte Youth Act!, ja que aquest continuarà 
durant el 2022. De cara el juny de l’any vinent 
es preveu fer una altra trobada d’activistes a 
Barcelona amb molta més presencialitat i que 
reforci els eixos de formació per a activistes 
joves a més de debats estratègics encarats a la 
incidència política i la mobilització. 

5.4. Forum Internacional Youth Act! 

Les Càpsules per la Justícia Global són un 
conjunt de recursos formatius en línia per 
aprofundir sobre els diferents eixos de la 
justícia global. La intenció de les càpsules 
és tenir un espai formatiu en línia a l’abast 
de tothom qui tingui ganes d’aprofundir-
hi més i trobar alternatives per involucrar-
se en propostes d’activisme o de suport a 
organitzacions o col·lectius que treballen per 
la justícia global. 

Cada càpsula està formada per un document 
en PDF amb anàlisi, recursos i exercicis de 
treball autònom per fomentar la perspectiva 

crítica. A més, cadascuna compta amb un vídeo 
amb claus d’expertes que en complementen o 
en subratllen les idees més importants.

Enguany hem sumat 3 càpsules a les 7 de l’any 
anterior: una càpsula sobre fotografia ètica 
amb el contingut per reflexionar al voltant 
de les imatges que capturem durant els 
voluntariats al sud global i el pes i estereotips 
que generen; una càpsula sobre els processos 
migratoris a la Mediterrània (elaborada pel 
GRITIM-UPF) i una càpsula sobre els processos 
d’alterització i racialització (també elaborada 
pel GRITIM-UPF). Les trobareu al web de l’SCI.

5.5. Càpsules per la Justícia Global



L’SCI Catalunya treballa en xarxa amb altres organitzacions 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 contribuïm a enfortir la societat civil.

6. En xarxa

Consell de Joventut de Barcelona (CJB)
Hem participat en els Grups de Treball del CJB 
i enguany hem treballat conjuntament en la 
realització del Fòrum Internacional Youth Act!, 
que tindrà continuïtat durant els pròxims anys, 
ampliant la xarxa internacional de l’activisme 
juvenil.

Consell Nacional de la Joventut de Catalunya 
(CNJC)
En el marc del CNJC, hem participat activament 
en els diversos àmbits i grups de treball. 

6.1. Associacionisme juvenil

Coordinadora ONG’s Girona
També som membres de la Coordinadora 
d’ONGs de les comarques gironines i el 
maresme, les voluntàries gironines de l’SCI 
participen activament de les reunions de la 
Coordinadora.

Xarxa Economia Social i Solidària
Des del 2015 formem part de la XES com a 
entitat compromesa amb el consum responsable 
i amb la voluntat d’aplicar una coherència ètica 
dins del funcionament intern de l’associació. 
Des de que es va impulsar, l’SCI Catalunya 
participem del Balanç Social de la XES i realitzem 
un camp de treball a la FESC. 

6.2. Pau i justícia global
Hem participat de diferents grups de treball i comissions de LaFede.
cat, com el de comunicació, gènere i l’àmbit de pau. En relació amb el 
context social, hem sumat esforços amb la resta d’entitats per impulsar 
les principals accions en relació amb la justícia global. 



Coalició Prou Complicitat amb Israel
El treball que fem amb solidaritat amb pobles 
de la riba de la Mediterrània i en especial 
Palestina no el podem entendre deslligat de 
l’activisme i la incidència a casa nostra. Per 
això, participem activament de la Coalició Prou 
Complicitat amb Israel. El 2021, hem donat 
suport a les campanyes i al pla estratègic que 
ha impulsat CPCI.

La Plataforma pel Sàhara Occidental
L’SCI és entitat membre i fundadora de la 
Plataforma pel Sàhara Occidental constituïda el 
20 d’octubre de 2018 a Barcelona. La Plataforma 
pel Sàhara Occidental té per objectiu ser l’espai 
de coordinació de les organitzacions prosahrauís 
amb l’objectiu de coordinar campanyes de 
sensibilització, mobilització i incidència política 
per contribuir a l’alliberament del poble sahrauí. 
Dins la plataforma seguim actives amb diferents 
accions comunicatives, d’enxarxament i 
d’incidència política per defensar els drets del 
poble sahrauí a decidir el seu futur i per exigir 
que els drets humans de les sahrauís siguin 
respectats.

6.3. Altres plataformes i campanyes

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 treballa per la promoció de la pau mitjançant 
estructures internacionals com la UNESCO, el Consell d’Europa, el Comitè de Coordinació del 
Servei Voluntari Internacional 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 reconeixement dels esforços 
de l’SCI per promoure la pau i l’enteniment internacional i 
per les activitats desenvolupades durant l’any Internacional 
de la Pau, el 1985.

El 2020 s’havien de dur a terme moltes activitats de celebració del centenari del moviment 
internacional que es van haver de posposar. Finalment, durant l’any 2021 es va organitzar la 
celebració en format virtual, així com l’assemblea internacional (ICM) del mes de desembre. Des 
de l’SCI Catalunya s’han reprogramat les activitats previstes fi ns a la tardor del 2022, aprofi tant la 
celebració dels quaranta anys de l’SCI Catalunya.

6.4. Xarxa internacional



Aquest any ens hem adherit a 32 comunicats i 
manifestos:

Western Sahara is Not for Sale 
Gener - WSNS

La regulació de preus dels lloguers no es toca 
Gener - Sindicat de Llogateres de Bcn

Declaració unitària contra el racisme i l’extrema 
dreta: #StopVox14F 
Febrer - UCFR

Denúncia contra la repressió i la violació dels 
DDHH al Sàhara Occidental 
Febrer - Sàhara Dempeus

Juntes, diverses i rebels som imparables! 
Març - Vaga feminista 8M

Manifest per la llibertat d’en Carles 
Març - Carles Llibertat

Decàleg per la reducció de la islamofòbia i el 
racisme en el sistema educatiu català 
Març - Fòrum Social contra la Islamofòbia i tota 
mena de racisme

Per la majoria l’esperança no pot esperar 
Març - #perlamajoria

Carta a accionistes de CAF 
Març - Amnistia Internacional

Manifest per un model energètic sostenible a 
Catalunya 
Abril - GEPEC

Manifest Justícia per Helena Maleno 
Abril - Caminando fronteras

Dones Palestines Rere les Reixes d’Israel 
Abril - Novact

Firma para que el gobierno rectifi que de forma 
urgente su política migratoria en Canarias 
Abril - Red acoge

Reduïm la despesa militar. Defensem a la gent 
i al planeta
Abril - Centre Delàs

Una ley del clima insufi ciente, una oportunidad 
perdida 
Maig - llei del clima

Organizaciones internacionales de sociedad Civil 
urgen al Gobierno de Colombia a garantizar el 
ejercicio pacífico del derecho legítimo, a la 
reunión y manifestación pública 
Maig - Taula Colòmbia

6.5. Adhesions i suports 



Declaració i accions de suport al poble palestí 
davant l’escalada bèl·lica 
maig - LaFede)

Per una solució pacífi ca al confl icte colombià
maig - Coord ONG Girona)

#STOPABUSOSESTRANGERIA 
(juny - sindicats comarques gironines)

Condeming the use of military force and 
violence in Palestine and standing in strong 
support to Palestinian people 
(juny - SCI Midi Working group)

Contra el racisme institucional, tanquem els CIE 
#SobrenRaons #CIESNO 
(juny - Tanquem els CIE)

Manifest de zeroportbcn pel decreixement del 
port i l’aeroport de Barcelona 
(juny - Zeroport bcn)

Llibertat de moviment per a les persones 
refugiades i migrants 
(juny - Plataforma 12D i Coordinadora obrint 
fronteres)

Ajuntament de Barcelona: amb l’apartheid no
(juny - Prou complicitat)

Contra l’LGBTI-fòbia: canviar-ho tot per ser més 
lliures 
(juliol - Contra la LGTBIfòbia)

Il·legalització del colectivo de mujeres matagalpa, 
Nicaragua 
(setembre - Colectivo de mujeres Matagalpa)

No hi haurà justícia climàtica sense justícia del 
deute 
(octubre - Eurodad)

Comunicat GT Palestina sobre il·legalització 6 
organitzacions partners palestines 
(Octubre - Lafede)

Letter to HR/VP Borrell from EU Orgs on IL 
designation 
(O c t ub re  -  d i ve r s e s  o rgan i t z ac io ns 
internacionals)

Per un pirineu viu, aturem els JJOO d’hivern 
(novembre - Plataforma Stop JJOO)

De la por a la ràbia. El 25N ocupem juntes els 
carrers 
(novembre - Novembre Feminista)

Per una Europa de Drets Humans, desmuntem 
els murs visibles i els invisibles 
(desembre - Plataforma 12D)



Les eines online representen un element 
molt important en la comunicació de l’SCI. 
La web, l’Instagram, el Twitter i el Facebook 
són les vies d’informació i difusió amb més 
infl uència.

Actualment, disposem d’una web, una 
pàgina de Facebook i un grup de Facebook 
de voluntàries, un compte de Twit ter i 
Instagram en marxa i un canal de Youtube. 
Aquest 2021, com cada any, s’ha incrementat 
la visibilitat de l’SCI mitjançant les xarxes 
socials, encara que les visites a la web han 
baixat. La plataforma on més hem crescut és 
Instagram, ja que tenim 700 seguidores més 
que l’any passat (+37%), seguida de Twitter 
(+8%) i Facebook (+1%).

Seguiment de la web

La quantitat de visites a la web ha baixat 
respecte a l’any passat, però n’ha augmentat 
la qualitat. Aquesta és la tendència des de 
fa anys, tot i que la baixada respecte a altres 
temporades és menor. Les visites totals a 
la web respecte al 2020 han caigut un 14% 
(tal com reflecteix la gràfica anterior). En 
conseqüència, el nombre d’usuaris únics de 
la web també ha caigut un 17%, de 25.110 el 
2020 a 20.858 el 2021. Tot i això, les persones 
que visiten la nostra web s’hi queden més 
temps (+5%), visiten més pàgines (+6%) i 
repeteixen visita (+8,4%).

Hem de tenir en compte que el gran nombre 
de persones que visiten la nostra web ho 
fan per informar-se sobre qualsevol mena 
de voluntariat, sobretot camps de treball, 
o bé per inscriure-s’hi. Aquest any, però, la 
situació provocada per la Covid-19 ha fet 
que el nombre d’enviaments de voluntàries 
encara no hagi tornat a nivells pre-pandèmia 
i, per tant, el nombre de persones que se’n 
volen informar encara són baixos. Una altra 
hipòtesi és que la nostra visibilitat a xarxes 
augmenta, però no aconseguim convertir-la 
en visites a la web. Això no té per què ser 
negatiu, ja que la informació sobre el que 
fem a l’SCI encara arriba a les persones 
interessades, però per altres canals.

7. Comunicació
Persones que llegeixen cada butlletí

995 1000

7.1. Eines de comunicació i impactes

2020 2021

Seguidores a Twitter
@ServeiCivilCat

2020

3696

3985

“M’agrada” a Facebook
www.facebook.com/scicat

3351

2894

2492

2021201920182017

2020 2021201920182017

4756

5139

5609 5728 5767

+8%

+1%



Pel que fa al butlletí, aquest any hem canviat el criteri que utilitzàvem per mesurar-ne l’abast, 
perquè a partir d’ara ens fi xarem en quantes persones se’l llegeixen i no en quantes subscriptores 
tenim. Al llarg del 2021 hem actualitzat la base de dades i hem esborrat gairebé 2.000 adreces 
que ja no existien. 

Així doncs, el nombre de persones inscrites ha baixat moltíssim, però hem comprovat que el 
nombre de persones que se’l llegeixen de mitjana cada mes es manté estable respecte el 2020. 
Aquesta feina ens ha servit per optimitzar recursos i reduir el temps d’enviament (ja que enviem 
menys mails i se’ls llegeix la mateixa gent) i tenir una base de dades més fi able.

7.2. 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 territori i l’enviament de l’exposició de fotografi es de 
camps de treball i material informatiu. Aquest 2021, però, aquesta activitat s’ha vist molt afectada 
a causa de la Covid-19.

Visites a la web
Seguidores a Instagram

@sci_catalunya

2020 2021201920182017

256

785

1225

1948

2659

2020 2021201920182017

47624

38427

32833

58772

62868

+37% -14%



Xerrades i fi res

Aquest 2021 hem fet un total de 30 accions de difusió, entre xerrades 
informatives de camps de treball i llarga durada, fi res i descobertes. 
Les hem fet en punts d’informació juvenil, ofi cines joves, universitats, 
instituts i espais o centres juvenils i biblioteques. Hem fet 15 accions 
de difusió presencials, totes a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i 15 
online, 2 de les quals amb entitats de la província de Girona.

Hem participat en quatre fi res de voluntariat: dues jornades online 
de l’Ofi cina de Mobilitat Jove de l’Ajuntament de Barcelona, la Fira 
“Torna Canviada” a La Model, i la UPF Solidària. A més, hem fet una 
descoberta sobre el voluntariat amb l’institut INS Bellvitge (online).

“Yes, we camp!”
El 24 de març vam repetir l’acte del “Yes, we camp” en motiu del 
començament de la temporada de camps, activitat que promou un 
intercanvi entre persones que ja han fet camps amb l’SCI i persones 
que en volen saber més. Ho vam fer en format de biblioteca humana 
i amb un pica-pica per amenitzar la tarda. La trobada va tenir lloc de 
forma presencial a La Vaqueria.

Concurs de fotos La Instantània i exposició itinerant

L’anual concurs de fotos de camps s’ha tornat a celebrar enguany. 
Durant la Trobada de Voluntàries, que va tenir lloc a l’octubre, vam 
poder veure les fotografi es fi nalistes del concurs de #LaInstantània i 
entre totes vam decidir la que ens agradava més! D’entre les imatges 
presentades, a fotografi a guanyadora va ser la titulada: ‘Il·luminant el 
camp’. En aquesta fotografi a, feta pel Joan Arnijas, un raig de llum 
apareix darrere un voluntari mentre descarrega un carretó de sorra per 
construir una bassa a La Comanglora, al camp de treball de Castelldans.

Pel que fa a l’exposició itinerant de fotografi es de voluntàries “Roda 
món i agita el teu entorn amb un camp de treball”, aquest 2021 s’ha 
quedat un altre cop a l’ofi cina. Les constants restriccions de mobilitat i 
el tancament de punts juvenils i universitats a causa de la Covid-19 ha 
fet impossible enviar l’exposició enlloc. Confi em que pugui reprendre 
el seu camí aquest 2022!

Descentralització
Des de l’SCI apostem 
per les xerrades 
informatives a 
diferents espais del 
territori i l’enviament 
de l’exposició de 
fotografi es de camps 
de treball i material 
informatiu



Concurs ‘ Retalls de voluntariat’

El març del 2021 vam donar el tret de sortida del segon Concurs de Relats de voluntariat de l’SCI, 
‘Retalls de voluntariat’. En aquesta segona edició, com a novetat, vam obrir la possibilitat de 
presentar-hi il·lustracions. El primer premi va ser per a Clara Jorge Blanco, amb el relat ‘Maduixes, 
nabius i gerds’; el segon premi se’l va emportar Iris Martínez Villalonga per la narració “Quan es 
dibuixa l’inici”; i el tercer guardó va ser per “Les brases”, de Gemma Jordà Ferrer. La il·lustració 
premiada va ser la titulada ‘Assaborint la vida’, de Lara Muñoz Lannes.

29 de gener. Xarxanet.
‘Càpsules formatives per la justícia global’. 
Reportatge sobre les Càpsules.

9 de febrer. La Directa.
Relat guanyador del concurs ‘Retalls de 
voluntariat’ de la voluntària Marta Carol.

12 de febrer. Xarxanet
‘La solidaritat amb el Sàhara i Palestina no s’atura 
durant la pandèmia’. Activistes de NOVA Sàhara 
i PSCC de Palestina i Max Carbonell, tècnic de 
l’SCI, parlen sobre com mantenir la cooperació 
amb el Sàhara i Palestina tot i la Covid-19.

15 de febrer. Xarxanet.
‘Camps de treball en línia, alternativa durant el 
context de pandèmia’. Júlia Mullerat, tècnica 
de l’SCI, parla de com s’adapten els camps 

de treball en línia i Paula Ràfols i el Martin 
Perchinkov, sobre la seva experiència facilitant 
el camp online ‘planting the feminist seed’.

24 de febrer. Ràdio Arenys.
Entrevista a Ana Maria Ceballos, membre de la 
Junta, al programa ‘Tot a l’hora!’ sobre l’activitat 
de l’SCI.

1 de març. Itacat, agència de comunicació 
intercultural.
Entrevista a Ana Maria Ceballos, membre de la 
Junta, sobre l’activitat de l’SCI.

5 de maig. Xarxanet.
‘El Servei Civil Internacional de Catalunya 
presenta la temporada d’estiu dels camps de 
treball’. Notícia sobre l’inici de la temporada de 
camps amb entrevistes a l’Antonella i la Cristina, 
voluntàries ESC.

7.3 Aparicions a mitjans de comunicació 



28 de juny. UGT.es.
‘Les persones LGTBI migrants pateixen una 
doble discriminació’. Crònica d’un col·loqui on 
s’ha passat el documental ‘Fugir per estimar 
i ser’.

15 de juliol. Instagram directe El Rodamon.
‘Què és el volunturisme? El voluntariat com a 
eina de transformació social’. Entrevista a Ana 
Maria Ceballos, membre de la Junta, sobre els 
aspectes a tenir en compte a l’hora de fer un 
voluntariat.

20 d’agost. Diari de Girona.
‘La trampa del volunturisme’. Article d’opinió 
on Ana Maria Ceballos i Poldi Galmes, 
membres de la junta, par len sobre el 
volunturisme.

22 de setembre. Ajuntament de Sant Boi.
‘Posant-hi el cos: activisme i voluntariat per la 
Pau’. Melissa Schmidlin, activista d’Entreterres, 
assisteix com a ponent a la taula rodona 
organitzada pel dia Internacional per la Pau.

25 d’octubre. Xarxanet.
‘Formació del voluntariat: l’eina imprescindible 
pels projectes internacionals’. Clara Barniol, 
tècnica de l’SCI, parla sobre la importància 
de les formacions de voluntariat en aquest 
reportatge.

9 de novembre. La Directa.
‘Les races no existeixen, però continuen fent 
estralls’. Article d’opinió de Lorenzo Gabrielli, 
col·laborador del Curs de Confl ictologia.

18 de novembre. UPF.edu.
‘Com es poden empoderar les persones 
joves dels col·lectius vulnerables a l’àrea de 
la Mediterrània per defensar els seus drets?’. 
Entrevista a Lorenzo Gabrielli, col·laborador del 
Curs de Confl ictologia.

14 de desembre. La Directa.
2n premi del concurs ‘Retalls de voluntariat’ 
2021 de la voluntària Iris Martínez.





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!

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 i activitats

i de les fi nançadores.

A totes, moltes gràcies!


