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Descripció: L’ACPP treballa en 
el camp de la cooperació per 
al desenvolupament, l’ajuda 
d’emergència, l’educació per al 
desenvolupament i la pau, la sen-

sibilització i el suport a les persones migrants. Dóna suport a la 
societat civil, democràtica i progressista dels països en vies de 
desenvolupament per aconseguir societats més justes i demo-
cràtiques, donant el protagonisme als agents locals. 

Descripció: Ajuda en Acció és una entitat 
apartidista i aconfessional que lluita contra 
la pobresa i la desigualtat. Impulsen la dig-
nitat i la solidaritat per a la construcció d’un 
món just. 

Àrees geogràfiques:
Amèrica Central/Carib: Guatemala, El Salvador, 
Cuba, Haití, Hondures i República Dominicana. Ma-
grib : Marroc i Tunísia.
Àfrica Subsahariana : Senegal, Guinea Bissau i Mau-
ritània. Orient Mitjà: Palestina i Israel .
Amèrica del Sud : Colòmbia
Organitzen el programa «Voluntariat a Terreny» amb 
l’entitat Ajuda en Acció, el qual ofereix l’oportunitat 
de participar en els projectes dels països del Sud: 
Bolívia, Equador, Perú, Paraguai i Etiòpia.

Àrees geogràfiques:
Treballen en 22 països d’Amèrica Llatina, Àsia, Àfrica 
i Espanya i recolzen a 3,300.000 persones.
El darrer any: Bolívia, Perú, Equador, Paraguai, Nica-
ragua i Etiòpia.

Contacta’ns:
http://www.acpp.com
catalunya@acpp.com
C/ Erasme de Janer 8 (entresòl). Despatx 3.
Barcelona. 932681496

Contacta’ns:
http://www.ayudaenaccion.org
informacio.catalunya@ayudaenaccion.org
C/ Roger de Llúria, 40, 3r 4a. Barcelona
93 488 33 77
http://voluntariosaterreno.ayudaenaccion.org/vo-
luntariado-a-terreno/programa/

Voluntariat:
Els cursos de voluntariat internacional de l’ACPP 
tenen l’objectiu de mostrar l’impacte dels projec-
tes de cooperació al desenvolupament de l’entitat i 
conèixer la realitat de comunicats i zones allunyades 
dels circuits més turístics.

Voluntariat:
Compten amb voluntariat d’immersió, voluntariat 
d’equip, voluntariat tècnic i voluntariat corporatiu. 
Amb aquest voluntariat es vol promoure que les 
persones puguin conèixer realitats d’exclusió i po-
bresa i el treball que desenvolupa Ajuda en Acció 
per combatre-les, a través d’una experiència partici-
pativa, compromesa i directa i veure com incideix en 
la millora de la vida de les seves comunitats. 

Descripció: L’ACP treballa des de la 
professionalitat de la cooperació i el 
compromís en la solidaritat, mantenint 
la seva autonomia davant els socis lo-
cals com de les institucions de finança-
ment. Les seves accions es centren en 

el dret als mitjans de subsistència durables (alimentació i tre-
ball), el dret a la pau, a la vida i la seguretat; i el dret de les 
dones. 

Descripció: Peace Brigades Inter-
national (PBI per les seves sigles) 
és una organització internacional 
que treballa per a la protecció i 
acompanyament de persones i or-
ganitzacions defensores dels drets 

humans que són amenaçades precisament per la tasca que 
realitzen.

Àrees geogràfiques:
Colòmbia i Palestina.

Àrees geogràfiques:
Colòmbia, Guatemala, Hondures, Mèxic i Kènia.  

Contacta’ns:
http://www.acpau.org
brigades@acpau.org
C/ Via Laietana, 16, 1r, Oficina 114.
Barcelona.
93 318 84 44

Contacta’ns:
http://www.pbi-ee.org
catalunya@pbi-ee.org
C/ Erasme de Janer, 8, entresòl. Despatx 8.
Barcelona
650512507

Voluntariat:
Les Brigades de Solidaritat són enteses com un 
compromís de caràcter voluntari, en la formació i 
sensibilització dels problemes que afecten als po-
bles del Sud i d’apropament de l’experiència de les 
organitzacions socials i sindicals que treballen pel 
canvi social. Durant el mes d’agost.

Voluntariat:
El voluntariat que tenen és: a casa nostra, donant 
suport als projectes a través de la recerca de finança-
ment, incidència política, acompanyament de per-
sones defensores que vénen al nostre país, organit-
zació d’activitats de caràcter públic, publicació de 
materials de divulgació i sensibilització, i projectes a 
terreny, on les condicions específiques depenen de 
cada país. El mínim és un any. 

https://www.facebook.com/assembleadecooperacioperlapau.catalunya/?fref=ts
https://www.facebook.com/ayudaenaccion
https://twitter.com/acpp_cat
https://twitter.com/ayudaenaccion
https://www.facebook.com/Associaci%C3%B3-Catalana-Pau-165549790173036/
https://www.facebook.com/pbi.ee
https://twitter.com/_acpau


Descripció: ESF és associació 
multidisciplinària de cooperació 
per al desenvolupament que tre-
balla per garantir l’accés universal 
als serveis bàsics, acompanyant el 

canvi social i l’enfortiment de les poblacions del Sud, respec-
tant sempre les característiques culturals i tècniques. 

Descripció: PROIDE és l’ONG de La Sa-
lle Catalunya que treballa per garantir les 
oportunitats educatives a infants i joves. 
Dos eixos de treball guien la seva activitat: 
promoure una educació transformadora i fer 
efectiu el dret a l’educació.

Àrees geogràfiques:
El Salvador, Perú, Equador, Moçambic.

Àrees geogràfiques:
Guatemala, Perú, Madagascar, Togo.

Contacta’ns:
http:// www.catalunya.isf.es
organització@esf-cat.org
C/ Múrcia, 24, baixos. Barcelona
93 302 27 53

Contacta’ns:
http://www.fundacioproide.org
proide@fundacioproide.org
C/ Joan de la Salle, 42. Barcelona
93 237 71 80

Voluntariat:
ESF són part d’una lluita que busca fer del món un 
lloc més just. Són una entitat dirigida per les perso-
nes sòcies i voluntàries que segueixen el dia a dia 
del treball a Sud i Nord i fan seguiment dels projec-
tes, on la seva experiència determina el rumb dels 
Projectes i de l’entitat.

Voluntariat:
Coordinen el voluntariat local que es du a terme a 
la Seu Central de PROIDE o a les seves Delegacions 
territorials; l’Estiu solidari que és un programa que 
comença al mes de febrer i finalitza a l’octubre, i 
també als mesos de juliol o agost; l’Estiu Jove que 
vol oferir l’oportunitat a joves de col·laborar en un 
projecte de cooperació internacional a l’estiu (Togo, 
Madagascar, Guatemala i Perú) i el voluntariat de 
llarga estada, en algun dels projectes de l’entitat (de 
3 a 12 mesos) amb alguna contrapart de PROIDE al 
Sud.

Descripció: L’ entitat té els objectius de 
sensibilització i cooperació al desenvo-
lupament. A Espanya hi ha 11 delega-
cions, una a Nicaragua i  una a Àfrica. La 
seu central és a Donostia.

Descripció: L’entitat té la missió de 
col·laborar en la transformació de la 
realitat socioeconòmica actual i llui-
tar contra la pobresa, les desigual-
tats i l’exclusió mitjançant processos 
socioeducatius des de la perspectiva 
dels Drets Humans i de Gènere. 

Àrees geogràfiques:
República Democràtica del Congo, Filipines, Ar-
gentina, Bolívia, Brasil, Colòmbia, Cuba, Equador, 
Mèxic, Nicaragua, Paraguai, Perú, Xile. 
(Sempre tenint en compte que es respon a les de-
mandes fetes pels països).

Àrees geogràfiques:
Bolívia, Guatemala, República Dominicana, Perú i 
Filipines.  

Contacta’ns:
http://www.fisc-catalunya.org
catalunya@fisc-ongd.org
mmartioliveras@gmail.com
C/ Aragó, 284 trip.  Barcelona
93 215 99 12

Contacta’ns:
http://www.intered.org
catalunya@intered.org
C-Cardenal Tedeschini n. 72
08027 Barcelona
647767172 /  934672667

Voluntariat:
Volen donar resposta a peticions que tenen dels 
llocs on fan projectes i segons els perfils demanats 
(professors, infermeres, metges, informàtics, anglès, 
activitats lleure, d’altres....). Sobretot durant els 
mesos d’estiu, encara que hi ha possibilitat de fer 
camps de llarga durada, quan hi ha peticions.

Voluntariat:
Les seves principals línies d’intervenció són: educa-
ció bàsica, formació i capacitació; gènere i desen-
volupament; governabilitat; participació ciutadana 
i enfortiment d’organitzacions de la societat civil i, 
drets de la infància. Tenen propostes de voluntariat 
internacional.

https://www.facebook.com/EnginyeriaSenseFronteres/
https://www.facebook.com/fundacioproide/
https://twitter.com/ESFCatalunya
https://twitter.com/FundacioPROIDE
https://www.facebook.com/InteRed-Catalunya-325870407424503/
https://twitter.com/FISC_CATALUNYA
https://twitter.com/iredcat


Descripció: La missió 
de l’entitat de l’ONG 
Nutrició Sense Fronte-
res és contribuir a la dis-

minució de les desigualtats en matèria nutricional en el món, 
des de la perspectiva de la cooperació, formació i la capaci-
tació, promovent l’ús equilibrat dels recursos alimentaris i la 
solidaritat entre els pobles.

Descripció: L’SCI és principalment 
conegut per l’organització de pro-
jectes de camps internacionals de 
treball voluntari, als quals partici-

pen cada any més de 5.000 persones de tot el món. A més 
de l’organització amb altres associacions locals de seminaris i 
activitats formatives sobre temàtiques diverses com: educació 
per la pau, conflictes, relacions nord/sud, deute extern.

Àrees geogràfiques:
República de Gàmbia. 

Àrees geogràfiques:
Projectes de voluntariat arreu del món, als 5 conti-
nents. 
També al nostre territori (Catalunya, País Valencià i 
Illes Balears).  

Contacta’ns:
http://www.nutriciosensefronteres.org
info@nutriciosensefronteres.org
C/ Rocafort 242 bis 1ª planta. Barcelona
93 433 45 41 / 902 432 009

Contacta’ns:
http://www.sci-cat.org
oitgoing@sci-cat.org, voluntariat@sci-cat.org
C/ Carme, 95, baixos. Barcelona
93 441 70 79

Voluntariat:
Les Estades Solidàries que organitzen permeten 
conèixer de primera mà un projecte de cooperació, 
sensibilitzar-nos sobre la tasca que NSF està realit-
zant en el terreny en seguretat alimentària per a la 
població maternoinfantil i conèixer la República de 
Gàmbia de forma responsable i solidària. Juntament 
amb l’estada solidària es participa també en una 
ruta de turisme responsable. 

Voluntariat:
El Servei Civil Internacional (SCI) és un moviment in-
ternacional que treballa per la pau i la justícia social, 
entesa com la igualtat d’oportunitats per a tota la 
ciutadania. Les eines que utilitza són els camps de 
voluntariat, el voluntariat internacional de mitja i llar-
ga durada i activitats de sensibilització i formació.  

Descripció: El Voluntariat 
Pedro Arrupe, VOLPA Cata-
lunya és una obra promogu-

da originàriament pels jesuïtes de Catalunya 
que té com a missió la promoció de la jus-
tícia mitjançant la formació i l’acompanya-
ment de persones disposades a comprome-
tre’s amb la transformació de les estructures 
i actituds socials i culturals que perpetuen 
les desigualtats entre els pobles.

Descripció: SED va ser 
creada amb la finalitat 
de coordinar i promou-
re el moviment de so-
lidaritat amb els països 
empobrits que es venia 

suscitant a l’entorn marista i, al mateix temps, canalitzar apor-
tacions i acompanyar el voluntariat implicat.

Àrees geogràfiques:
Guatemala, Hondures, Veneçuela, Colòmbia, Equa-
dor, Perú i Bolívia.

Àrees geogràfiques:
República del Paraguay, República Unida de Tanzà-
nia, República de Madagascar i altres països en pro-
cés de participació a la campanya.

Contacta’ns:
http://www.volpa.org
volpa@volpa.org / formacio@volpa.org

Volpa

Intermón

Contacta’ns:
http://www.sedcatalunya.cat/
sedcatalunya@sed-ongd.org,
sedcatalunyasecre@sed-ongd.org
C/ Vallespir, 162. Barcelona
93 490 81 46

Voluntariat:
Des de 2013, VOLPA Catalunya està integrat a 
Oxfam Intermón Catalunya com a projecte de volun-
tariat internacional. L’entitat centra els seus esforços 
en la formació del compromís dels voluntaris que 
han decidit treballar al Sud.

Voluntariat:
La Campanya ISI (Introducció a la Solidaritat Inter-
nacional) és una experiència formativa que l’ONGD 
SED ofereix a les persones amb experiència de vo-
luntariat a casa nostra i que ara volen apropar-se al 
Sud. Aquesta experiència vol ser un pas més en el 
creixement personal i en la presa d’opcions en clau 
de solidaritat.

https://www.facebook.com/Nutricion-Sin-Fronteras-100639500062497/
https://www.facebook.com/scicat/	
https://twitter.com/NsfSin
https://twitter.com/ServeiCivilCat
https://www.facebook.com/sedcatalunya/?fref=ts
https://twitter.com/volpacat
https://twitter.com/OxfamIntermon
https://twitter.com/SEDCatalunya
https://www.facebook.com/volpa.catalunya
https://www.facebook.com/OxfamIntermon


Descripció: És una ONG de solidari-
tat internacional, independent i par-
ticipativa que, juntament amb orga-
nitzacions del Sud sensibilitzen a la 
nostra societat sobre les desigualtats 
Nord-Sud, en denuncien les causes i  
promouen transformacions personals 
i col·lectives per aconseguir un món 

Descripció: Té l’objectiu de millorar les 
condicions de vida de les persones desfa-
vorides des del camp de l’educació per pro-
moure la cooperació i la solidaritat amb els 
infants i joves dels països empobrits.

Àrees geogràfiques:
Àfrica: Marroc, Camerun, Senegal, Uganda

Àsia: Índia, Filipines, Nepal

Amèrica Llatina: Mèxic (Chiapas), Guatemala, El Sal-
vador, Nicaragua, República Dominicana, Argentina, 
Brasil, Equador, Bolívia.

Àrees geogràfiques:
Camps de treball a Ceuta i Tànger
Voluntariat d’estiu: diferents països de l’Amèrica Lla-
tina i l’Àfrica
Voluntariat de llarga durada
(Termini de sol·licituds:  durant el novembre 2015.)

Contacta’ns:
http://www.setem.org/camps
camps@setem.org, tvidal@setem.org
Bisbe Laguarda, 4, 08001 Barcelona
934 415 335

Contacta’ns:
http://www.ongvols.org
vols@ongvols.org 
Pl. d’Artós nº4, 08017 Barcelona
932065910 (ext.187)

Voluntariat:
El programa de Camps de Solidaritat de SETEM té 
per objectiu formar sobre les creixents desigualtats 
Nord-Sud, generar una mirada crítica i reflexiva so-
bre l’actual ordre mundial i impulsar l’activisme a Ca-
talunya en favor de models més justos i respectuo-
sos amb els drets i la identitat dels pobles del Sud.

Voluntariat:
Organitza camps de treball, voluntariat d’estiu i vo-
luntariat de llarga durada. L’experiència vol donar 
a conèixer i conviure amb la realitat concreta d’un 
país de l’Àfrica o Amèrica llatina i la seva comunitat, 
col·laborar en el treball que es realitza del projecte i 
ser un agent sensibilitzador i transformador de des-
igualtat i injustícia. 

Descripció: L’entitat cen-
tra la seva acció en la lluita 
pacífica contra la pobresa 
i pels Drets Humans en els 

barris de barraques, slums, de Bombai. L’educació, la salut i el 
desenvolupament socioeconòmic són el marc principal d’ac-
tuació dels seus projectes. 

Àrees geogràfiques:
Índia. No és un voluntariat internacional sinó visites 
als projectes.

Contacta’ns:
http://www.sonrisasdebombay.org
info@sonrisasdebombay.org 
mumbai@mumbaismiles.org
93 467 34 45

Voluntariat:
Promouen visites als projectes que tenen des del seu 
departament de sensibilització “Noves Mirades” per 
sensibilitzar i prendre consciència de les condicions 
de vulnerabilitat que es viuen als slums de Bombai.

PROPOSTES A
37 PAÏSOS

FES UNAVOLTA#TORNACANVIADA

https://www.facebook.com/setemcatalunya
https://www.facebook.com/ongvols
https://twitter.com/setemcat
https://twitter.com/ongvols
https://twitter.com/Sonrisasdbombay
https://www.facebook.com/SonrisasdeBombay.Oficial/?fref=ts

