Estades Solidàries 2017
Recull d’entitats i propostes

www.setem.cat

• PER QUÈ?
A SETEM creiem que un món més just és possible, per això treballem juntament amb nombroses organitzacions de
base dels països del Sud i amb d’altres ONGs i moviments socials del Nord que també lluiten per un ordre econòmic i
social més just. L’objectiu dels camps de solidaritat és formar sobre les desigualtats Nord-Sud, generar una mirada
critica i reflexiva sobre l’ordre mundial i impulsar l’activisme en favor de models mes justos.
• ON?
Amèrica Llatina (Argentina, Bolívia, Brasil, Rep. Dominicana, El Salvador, Guatemala, Mèxic i Nicaragua), Àfrica
(Camerun, Uganda i Ghana) i Àsia (Filipines, India i Nepal)
• QUAN?
Els camps són a l’estiu (juliol, agost o setembre). L’experiència implica participar en un cicle de formació i
sensibilització que es desenvolupa en tres fases: preparació i formació (d’abril a juny); viatge i estada a un país del
Sud (juliol, agost o setembre); difusió i acció al Nord (a la tornada).
• QUINES MODALITATS DE TREBALL HI HA?
Hi ha la possibilitat de formar-te, conviure i col·laborar amb organitzacions en àmbits com l’educació, el comerç just,
l’emigració, o els drets humans.
• PERÍODE D’INSCRIPCIÓ?
El període d'inscripció comença el proper 12 de gener de 2017 i es tancarà a principis d’abril.
• CAL FORMACIÓ PRÈVIA?
Abans del viatge, participaràs al curs 'Apropar-se al Sud'. Per més informació fes clic aquí.

www.cocat.org

• PER QUÈ?
A la COCAT ens dediquem a coordinar camps de treball internacionals (un programa de voluntariat que entenem
com una eina de desenvolupament personal i social més enllà de les fronteres) on participen joves d’arreu del món:
els estrangers a Catalunya, i els catalans a l’estranger i Catalunya. Els camps de treball es fan a través d’entitats. A
la pàgina web les trobareu totes en el buscador.
• ON?
Destinacions a diversos països del Nord i del Sud: Amèrica, Àfrica, Àsia i Europa
• QUAN?
Hi ha camps de diferents durada: curta (de 2 a 3 setmanes), mitja (d’1 a 3 mesos), i llarga (entre 3 mesos i 1 any).
Període d’inscripció: consulta la web, cada programa té el seu calendari.
• QUINES MODALITATS DE TREBALL HI HA?
Treball d’acció mediambiental, amb nens i adolescents, treball social, treball manual, organitzant festivals, treball
arqueològic i de renovació del patrimoni.
• PERÍODE D’INSCRIPCIÓ?
Les inscripcions queden obertes tot l’any, tot i que COCAT es reserva el dret de tancar-les quan sigui necessari, i cal
formalitzar inscripció almenys un mes abans de l’estada.
• CAL FORMACIÓ PRÈVIA?
Els qui viatgeu a un país del “Sud” (Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia), participareu a la formació que s’organitzi abans de
marxar (a mitjans de juny, encara no s’ha especificat el dia). Per aquells que marxeu abans o després és obligatori
contactar amb l'equip (outgoing@cocat.org) per programar una formació alternativa.

www.movimentdebrigadistes.org

• PER QUÈ?
Les brigades serveixen de pont polític i cultural entre els joves catalans i d’altres llocs, posant èmfasi en el caràcter
recíproc que ha de tenir aquest intercanvi. L’experiència ens serveix, per un costat, per poder adquirir una visió
internacionalista dels conflictes, superant els actuals esquemes occidentals, i per l’altre, per assumir la pròpia
responsabilitat de transformar el món, i ser activista de la solidaritat tant aquí com arreu.
• ON?
Cuba, Paraguai, Bolívia, Veneçuela, Palestina, Sàhara Occidental, Marinaleda, Colòmbia i Portugal.
• QUAN?
Sàhara durant Setmana Santa; Cuba, Veneçuela, Paraguai, Palestina, Colòmbia, Bolívia i Portugal durant l’estiu.
• QUINES MODALITATS DE TREBALL HI HA?
El moviment de brigadistes treballa en la construcció d'un model de vida alternatiu basat en el treball comunitari, el
debat col·lectiu, l'esperit de lluita i compromís social, i el respecte i comprensió de totes les cultures. Hi podreu trobar
diferents projectes relacionats amb els moviments estudiantils i drets humans, entre d’altres.
• PERÍODE D’INSCRIPCIÓ?
Si vols ser brigadista, trobaràs més informació sobre la inscripció aquí.
• CAL FORMACIÓ PRÈVIA?
El projecte té tres fases: formació prèvia (social, cultural i política sobre el país de destí); treball “in situ”, projecte
d’intercanvi amb els joves del país i trobades amb diferents organitzacions; i difusió, un cop finalitzat el viatge es fa
una valoració de l’experiència i es participa activament de les tasques de difusió.

www.sci-cat.org/

• PER QUÈ?
Participar en un camp de treball és una eina per conèixer una altra realitat i no una finalitat en si mateixa. L'objectiu
és col·laborar en la realització d'un projecte social, desenvolupat amb l’acció voluntària d'un grup de persones de
diferents països. Quan s'hi participa, s'ha de tenir ben clar que es durà a terme un servei voluntari de cooperació.
• ON?
Destinacions a diversos països del Nord i del Sud: Àfrica, Àsia, Europa i Amèrica.
• QUAN?
Hi ha camps internacionals durant tot l’any.
Els camps de treball varien entre els 1 i 3 setmanes, segons la destinació, amb un nombre d’entre 5 i 24 voluntaris i
voluntàries per projecte (4 persones per país).
En el cas dels projectes de llarga durada, les estades oscil·len entre els 3 i 12 mesos depenent de la destinació
escollida.
• QUINES MODALITATS DE TREBALL HI HA?
Hi ha diferents projectes de treball voluntari i de temàtica diversa: ecologia, art i cultura, infància, recuperació
històrica construcció de pau, etc. Pots consultar-ho a la seva web.
• PERÍODE D’INSCRIPCIÓ?
La inscripció pot fer-se durant tot l’any encara que si voleu fer l’estada a l’estiu, la millor època és al març.
• CAL FORMACIÓ PRÈVIA?
És necessari i obligatori participar en un cap de setmana de formació prèvia, ja que té per objectiu resoldre dubtes
pràctics però també reflexionar i sensibilitzar sobre la realitat política i socioeconòmica mundial i introduir-nos en
l'educació per la pau. També és obligatòria l’activitat d'avaluació i convivència posterior.

www.acpau.org

• PER QUÈ?
Des de l’Associació Catalana per la Pau exposem que el camp ens permetrà tenir una visió més completa de la
realitat que envolta els països del Sud després d’un període que inclou la reflexió d’anàlisi dels problemes. A més,
es tracta d’una eina de treball per al desenvolupament i per la millora de les condicions de vida i treball.
• ON?
A Colòmbia i Palestina
• QUAN?
Durant el mes d’agost
• QUINES MODALITATS DE TREBALL HI HA?
Tots els cursos i projectes són de desenvolupament social, cultural i econòmic.
• PERÍODE D’INSCRIPCIÓ?
Per a inscriure’t, només cal assistir a una xerrada informativa (31 de gener, 17 de febrer, 10 de març i 26 d’abril),
llegir la normativa d’inscripció i omplir el formulari que trobareu fent clic aquí. Un cop feta la inscripció, cal concretar
una entrevista: brigades@acpau.org. El període d’inscripció finalitza a l’abril de 2017.
• CAL FORMACIÓ PRÈVIA?
Es faran dues sessions entre els mesos de maig i juliol, on es tractaran temes com el dret a l’alimentació, economia
social i solidària, situació econòmica i política del país així com drets humans i treball digne.

www.ongvols.org

• PER QUÈ?
VOLS és una associació sense ànim de lucre per a la cooperació i solidaritat amb els infants i joves dels països en
vies de desenvolupament. La nostra associació té com a objectiu millorar les condicions de vida de les persones
desfavorides des del camp de l'educació. El contacte amb les realitat del Sud permet apropar-nos a realitats
diverses, i aprendre d’altres projectes i valor culturals.
• ON?
Àfrica, Amèrica Llatina i Àsia.
• QUAN?
Hi ha diferents durades dependent del camp. Hi ha camps a l’estiu (Voluntariat d’estiu i Experiència Jove) a un
país de l'Àfrica o de l'Amèrica Llatina, o bé durant tot l’any (Voluntariat de llarga durada) per aquelles persones que
ja han realitzat un voluntariat internacional i que decideixen oferir un temps més llarg (a partir de 9 mesos) al servei
d'un projecte de cooperació concret. Per aquests últims, cal ser major de 21.
• PERÍODE D’INSCRIPCIÓ?
Si esteu interessats/des en participar, heu d'omplir un formulari online, tindrem una entrevista personal i a partir del
febrer us comunicarem l'inici o no del procés de formació.
• CAL FORMACIÓ PRÈVIA?
Sí, caldrà dur a terme formacions prèvies sobre l’estada i les aptituds.

www.aipc-pandora.org

• PER QUÈ?
L’Associació per a la Integració i el Progrés de les Cultures Pandora (AIPC Pandora) és una associació civil sense
afany de lucre que treballa per promoure la participació social mitjançant una metodologia de participació i
desenvolupament. A través dels programes de mobilitat internacional pots inserir-te en el treball diari d’una
organització que dugui a terme projectes en àrees com l’educació, el desenvolupament comunitari, la sanitat, el
treball social, l’apoderament de les dones, el medi ambient...
• ON?
Argentina, Brasil, Xile, Xina, Costa Rica, Equador, Ghana, Guatemala, Índia, Kenia, el Marroc, Namíbia, Nepal,
Nicaragua, Perú, Regne Unit, Sri Lanka, Sud-àfrica, Tailàndia
• QUAN?
Els programes estan oberts durant tot l’any, amb un mínim d’estància de 15 dies, tot i que depèn del país poden
haver-hi restriccions de dates.
• QUINES MODALITATS DE TREBALL HI HA?
Hi ha diferents tipus de camps: col·laboració en un centre de dia amb nens i nenes tallers d’inserció laboral de
joves i adults, educació especial, projectes relacionats amb el medi ambient, la salut, esports, reforestació i
educació ecològica, cura d’animals, etc.
• PERÍODE D’INSCRIPCIÓ?
Heu d’escollir quin tipus d’estada internacional (mobilitat internacional) voleu fer i omplir la fitxa de inscripció online
corresponent aquí. També heu d’enviar una còpia del CV amb una foto i en anglès, si no és un país de
Llatinoamèrica. Per e-mail: voluntariado@aipc-pandora.org.

www.fundacioproide.org/

• PER QUÈ?
L’estiu solidari de Proide té com objectiu el coneixement de la realitat social mitjançant visites, sessions específiques
i el compartir quotidià, i permet descobrir moviments del Sud que treballen pel canvi social en aliança amb entitats
com aquesta. Amb el voluntariat neix la capacitat d’anàlisi, de reflexió i d’acció que permet entendre l’arquitectura
del món, i així poder construir-hi unes relacions més justes i humanes.
• ON?
A África ( Madagascar), Amèrica Llatina (Guatemala, Perú) i Àsia (Líban)
• QUAN?
Pot realitzar-se des de febrer a l’octubre, tot i que el moment més àlgid és a l’estiu. Existeixen dos tipus d’estada: de
llarga durada i l’anomenat estiu solidari, que té una durada d’un mes.
• QUINES MODALITATS DE TREBALL HI HA?
Durant l’estiu solidari es poden realitzar projectes d’infraestructura, suport educatiu i contacte amb les comunitats.
• PERÍODE D’INSCRIPCIÓ?
Des del gener fins al 1 d’abril de 2017. El dia 31 de gener i 14 de febrer es duran a terme xerrades informatives a la
seu de l’entitat.
• CAL FORMACIÓ PRÈVIA?
Caldrà realitzar en tots els casos alguns cursos sobre cooperació al Sud. A més, caldrà ser soci col·laborador per
poder duu a terme l’estada (5€ al mes durant al menys 1 any). Per a més informació visiteu la web.

www.intered.org

• PER QUÈ?
El que es pretén amb el programa de voluntariat internacional és promoure una ciutadania global, critica,
responsable i compromesa. És una manera d’aprendre a llegir la realitat des de l’òptica de les víctimes de l’exclusió.
InteRed vol acompanyar processos de canvi que comporten temps i esforç, per això proposa itineraris de voluntariat
i no experiències aïllades.
• ON?
Bolívia, Brasil, Colòmbia, Mèxic, Perú, Guatemala, Rep. Dominicana, Camerun, Rep. Dem. del Congo, Filipines,
Índia i Guinea Equatorial
• QUAN?
De forma general es duu a terme durant l’estiu.
• QUINES MODALITATS DE TREBALL HI HA?
Existeixen diferents àrees en les quals es pot cooperar: promoció educativa de nens/es, formació de docents,
qualitat educativa, promoció de la dona, formació de líders, menors en risc, desenvolupament agrari, salut, etc.
• PERÍODE D’INSCRIPCIÓ?
No existeix un període concret per fer-ho. Només cal que et fàcil voluntari/a inscrivint-te aquí. Posteriorment es
posaran en contacte amb tu.
• CAL FORMACIÓ PRÈVIA?
És necessari realitzar un curs abans de viatjar, a més es valoraran altres cursos sobre voluntariat.

www.sed-ongd.org/

• PER QUÈ?
L’ONGD SED ofereix la possibilitat de realitzar un voluntariat fora d’Espanya a través dels Camps de Treball i Missió
(CTM). Aquests són una oportunitat per entendre i compartir les vivències i inquietuds que afronten dia a dia els
homes i dones dels països del Sud, per poder conèixer de prop aquesta realitat.
• ON?
Hondures, Moçambic, Zàmbia i El Salvador.
• QUAN?
Totes les estades són realitzades entre els mesos de juliol i agost, i tenen una durada de 4 a 6 setmanes.
• QUINES MODALITATS DE TREBALL HI HA?
Depenent del lloc de destí, es poden realitzar diferents modalitats de treball: atenció a les dones, recolzament
escolar, convivència i temps lliure, assistència sanitària, formació d’adults, atenció psicosocial, etc.
• PERÍODE D’INSCRIPCIÓ?
És necessari efectuar la inscripció abans del 23 de gener de 2017. Podeu trobar la informació sobre la inscripció
aquí.
• CAL FORMACIÓ PRÈVIA?
És necessari realitzar tres formacions prèvies (febrer, març i abril), haver tingut alguna experiència en voluntariat i
posteriorment també es obligatori realitzar tasques de sensibilització.

www.bio-mas.org

• PER QUÈ?
Perquè l'experiència a camp és fonamental pels futurs treballadors en conservació de la natura; perquè la pràctica
de la biologia de la conservació és cada vegada més difícil, més competitiva i s'enfronta a reptes majors; és per això
que creiem que el futur professional ha de complementar adequadament la formació teòrico-universitària amb
estances i cursos de camp realitzats en aquells indrets on la conservació de la natura és primordial i està
metodològicament a l’avantguarda d'aquesta nova ciència.
• ON?
A Kènia, Perú, Marroc i Costa Rica.
• QUAN?
Els cursos són principalment durant les vacances universitàries i els voluntariats i projectes són durant tot l'any.
• QUINES MODALITATS DE TREBALL HI HA?
Tots els cursos i projectes són de desenvolupament sostenible
• PERÍODE D’INSCRIPCIÓ?
Per a inscriure’t, només cal que feu un cop d'ull a la pàgina web i escriure a neus@bio-mas.org.
• CAL FORMACIÓ PRÈVIA?
Es farà un curs d'introducció d'un tema determinat que et brindarà la possibilitat de participar en projectes de
conservació de la natura amb organitzacions conservacionistes locals I internacionals.

