
Propostes de voluntariat i estades 
solidàries que ofereixen les nostres 
organitzacions per a a aquest estiu. 

#Tornacanviada

#Torna
canviada

IV FIRA D’ENTITATS DE

VOLUNTARIAT  INTERNACIONAL
24 de gener de 2017 de 18h a 20:30h a Lafede.cat 

16 ENTITATSMés de 25 PAÏSOS





Com treballen les ONG?

La majoria d’ONG que treballen a altres països ho fan amb contraparts o ONG sòcies. 
El 90% de la feina la fa personal local o dels països on es treballa. Les entitats de 
cooperació, pau i drets humans tenen tres àmbits de treball i poden abordar-los 
tots, o especialitzar-se només en un.  
  
ATENCIÓ A EMERGÈNCIES
Les organitzacions que atenen emergències estan formades per personal tècnic 
molt especialitzat, amb formació específica en salut, sanejament o logística. 

ACOMPANYAMENT A PROCESSOS DE DESENVOLUPAMENT,  
DE PAU I DEFENSA DELS DRETS HUMANS
Les ONG, en aliança amb les organitzacions sòcies del sud, donen suport a projectes 
que responen a les necessitats detectades a nivell local.

EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ
Totes les organitzacions fan tasques de sensibilització i/o educació per explicar 
què fan als països on treballen, i per què ho han de fer, quines són les  causes de 
la situació de pobresa, desigualtat o vulneració de drets humans. Les propostes 
de voluntariat internacional de les ONG formen part dels seus programes de 
sensibilització i conscienciació ciutadana.    



Quin tipus de propostes de voluntariat internacional fan les ONG? 

Els viatges a països o comunitats empobrides serveixen per conèixer una realitat, 
canviar la mirada sobre aquesta, fer-se ressò en tornar, i despertar les ganes de 
transformar la realitat social i política. Moltes organitzacions i col·lectius que 
treballen des d’aquí per ajudar a millorar la situació de moltes persones a l’altra 
punta del món estan formades per gent que s’hi va implicar després de les seves 
experiències de voluntariat.

Hi ha diferents modalitats de viatges perquè entre les ONG hi ha molta diversitat i 
maneres de treballar. 

1. ESTADES SOLIDÀRIES
Permeten conèixer diferents projectes de les 
organitzacions en un país en concret. En alguns 
casos es pot col·laborar de manera pràctica fent 
alguna tasca concreta, però en general es tracta 
d’entrar en contacte amb la població local.

2. CAMPS DE TREBALL INTERNACIONAL
Combinen les hores de dedicació a una feina concreta 
i les d’aprenentatge, descoberta i activitats de grup. 
Pot ser de curta durada, entre 15 dies i dos mesos, o 
de llarga durada que pot arribar a l’any. 

3. ACOMPANYAMENT INTERNACIONAL
Es tracta d’acompanyar a líders socials i defensores 
dels drets humans en zones de perill com a 
estratègia de protecció. Aquesta tasca requereix de 
molta preparació prèvia i maduresa psicològica.

4. TURISME RESPONSABLE
Permet viatjar amb responsabilitat convivint amb 
famílies o comunitats locals, fent rutes i activitats 
respectuoses a nivell cultural i mediambiental, i 
reforçant projectes econòmics de caire alternatiu. 



Què has de tenir en compte?

1. 
Cal preparar els viatges amb temps, conèixer bé 
l’organització amb que viatgem, preguntar tot el 
que calgui abans de marxar i ajustar les nostres 
expectatives sobre el que realment podrem fer.     

2. 
Cal formar-se abans de marxar. Conèixer una mica 
la realitat política i cultural del país on viatgem ens 
ajudarà a entendre millor el que veiem o sentim.  

3. 
No anem a fer el que ens agradaria fer o sabem fer 
millor sinó el que ens demanin, el que es necessiti 
i sigui possible i factible fer. Es tracta d’adaptar-se 
a les necessitats de les organitzacions i comunitats 
locals. 

4. 
 Cal evitar les actituds de superioritat o paternalisme. 
No anem a ensenyar ni a salvar a ningú. Anem a 
conèixer una realitat i una cultura diferent. Anem 
a aprendre.     

5.   
Els viatges són també experiències de convivència 
i treball en equip. Cal estar predisposat a conèixer 
gent i adaptar-se a les situacions. 

6. 
No importa que no entenguis tot el que passi mentre 
estàs allà. Moltes coses només les entendràs amb els 
pas dels anys. L’autèntic viatge comença a la tornada 
#Tornacanviada



OBSERVACIONS:

TIPUS DE VOLUNTARIAT:  Voluntariat de curt 
termini. L’objectiu és visitar projectes, fer 
seguiment d’alguns ja iniciats (horts urbans a 
Senegal), reforçar les relacions institucionals amb 
les contraparts locals i, al Nepal, es col·labora en 
tasques de reconstrucció d’una residència i un 
centre educatiu. A Grècia fan atenció sanitària 
a dones embarassades dels camps de refugiats 
per Tessalònica. Es fa, també, un voluntariat més 
especialitzat que requereix personal tècnic sanitari, 
bomber i logístic. 

PAÏSOS D’ACTUACIÓ: Hondures, Senegal, Grècia i 
Nepal.

FORMACIÓ PRÈVIA:  Només per a voluntariat tècnic 
d’emergències.

EDAT MÍNIMA: No

CONTACTE 
Apartat de correus 4. 08960 Sant Just Desvern.

Edifici La Vagoneta, Plaça de la Pau s/n. Sant Just Desvern

651 18 61 51  |  info@asl.ong
Twitter: @ASL_EREC
Facebook: Acció Solidària i Logística – EREC

DESCRIPCIÓ: Associació civil, fundada 
l’any 1999, que es fonamenta en el seu 
voluntariat, sense ànim de lucre i amb la 
finalitat de proporcionar suport tècnic, 
formatiu i logístic a organitzacions 
i comunitats de països empobrits 

especialment en emergències i catàstrofes..

Acció Solidària i Logística (ASL-EREC)



OBSERVACIONS:

TIPUS DE VOLUNTARIAT: Voluntariat de curt i llarg 
termini. Els viatges al sud consisteixen en trobades 
amb agents de desenvolupament local que participen 
en els projectes: les comunitats beneficiàries, 
organitzacions, institucions i experts/es locals. 
També inclouen visites a diferents programes de 
cooperació d’ACPP i l’acompanyament a persones 
expatriades que treballen coordinant els projectes 
amb l’ACPP coordadores dels projectes. Els destins 
varien cada any depenent de diferents factors. 

PAÏSOS D’ACTUACIÓ: Colòmbia, Cuba, Marroc, 
Palestina i Tunísia. 

FORMACIÓ PRÈVIA: Sí
EDAT MÍNIMA: 18 anys

CONTACTE
C/ Erasme de Janer, 8 (Entresòl). Despatx 3.
932681496  |  catalunya@acpp.com 
Twitter: Twitter: @acpp_cat
Facebook: assembleadecooperacioperlapau.catalunya

DESCRIPCIÓ: L’ACPP treballa en 
el camp de la cooperació per 
al desenvolupament, l’ajuda 
d’emergència, l’educació al 

desenvolupament i la pau, la sensibilització i el suport 
a les persones migrants. Dóna suport a la societat 
civil, democràtica i progressista dels països empobrits 
per aconseguir societats més justes i democràtiques, 
donant el protagonisme als agents locals.

Assemblea de Cooperació per la Pau - ACPP



OBSERVACIONS:

TIPUS DE VOLUNTARIAT: Brigades solidàries de 
curt termini. A Colòmbia els participants es troben 
amb organitzacions i líders defensors/es dels drets 
humans i sindicals, i coneixen la lluita camperola 
a les zones rurals. A Palestina les brigades es 
reuneixen amb líders de lluites per a la defensa 
de la terra i ONG palestines, grups de dones, 
organitzacions sindicals i activistes per conèixer la 
resistència del poble palestí. 

PAÏSOS D’ACTUACIÓ: Palestina i Colòmbia.

FORMACIÓ PRÈVIA: Sí

EDAT MÍNIMA: 20 anys

CONTACTE
C/ Via Laietana, 16, 1r Oficina114.
http://www.estiudesolidaritat.cat/
933 188 444  |  brigades@estiudesolidaritat.cat
Twitter: @_acpau
Facebook: Associació Catalana per la Pau 

DESCRIPCIÓ: Organització formada per 
un conjunt de persones provinents de 
diferents realitats socials compromeses 
en la transformació de les condicions de 
vida de les poblacions més desafavorides 

i en l’assoliment d’estructures socials més justes, la 
plena expressió dels drets individuals i col·lectius i 
l’eradicació de la pobresa.

Associació Catalana per la Pau



Brigades Internacionals de Pau de Catalunya

OBSERVACIONS:

TIPUS DE VOLUNTARIAT: Voluntariat de llarg termini 
(mínim un any). Des de Catalunya, amb persones 
que han anat a terreny i altres que no, dóna suport 
als projectes a través de la recerca de finançament, 
incidència política, acompanyament de persones 
defensores de drets humans, organització d’activitats 
de caràcter públic, publicació de materials de divulgació 
i sensibilització. Per anar a terreny, regularment obra 
convocatòries per a presentar sol•licituds i s’entra en 
un procés de formació i selecció.  

PAÏSOS D’ACTUACIÓ: Colòmbia, Guatemala, 
Hondures, Kènia i Mèxic. 

FORMACIÓ PRÈVIA: Sí. Obligatòria i es realitza en 
diferents fases. 

EDAT MÍNIMA: Recomanable 25 anys, però no 
indispensable.

CONTACTE
C/ Erasme de Janer, 8, entresòl. Despatx 8. Barcelona
650512507  | catalunya@pbi-ee.org
Twitter: @PBI_EE
Web: http://www.pbi-ee.org/

DESCRIPCIÓ: Brigades Internacionals 
de Catalunya és l’entitat catalana que 
dóna suport als projectes de Peace 
Brigades International (PBI), una 
organització internacional que treballa 

per a la protecció i acompanyament de persones i 
organitzacions defensores dels drets humans que estan  
amenaçades, precisament, per la tasca que realitzen.  



OBSERVACIONS:

TIPUS DE VOLUNTARIAT: Voluntariat de llarg 
termini. Té dos propostes: El Programa de 
coneixement de la realitat (PCR), de tres mesos, 
especialment per a estudiants universitaris i no 
requereix d’una qualificació específica. Es fan 
tasques concretes sobre el terreny i ha d’haver 
un compromís de fer seguiment a posteriori.  Per 
l’altre, les Pràctiques de llarga durada, entre quatre 
i sis mesos, es necessita un perfil tècnic per cobrir 
tasques específiques.  

PAÏSOS D’ACTUACIÓ: El Salvador, Equador, Perú, 
Moçambic.

FORMACIÓ PRÈVIA: Sí

EDAT MÍNIMA: 18 anys

CONTACTE 
C/ Múrcia, 24, baixos. Barcelona
93 302 27 53  |  organització@esf-cat.org
Twitter: @ESFCatalunya
Web: www.catalunya.isf.es

Enginyeria Sense Fronteres (ESF)

DESCRIPCIÓ: ESF és una associació 
multidisciplinària de cooperació 
per al desenvolupament que 
treballa per garantir l’accés 

universal als serveis bàsics, acompanyant el canvi 
social i l’enfortiment de les poblacions del Sud, 
respectant sempre les característiques culturals i 
tècniques.



OBSERVACIONS:

TIPUS DE VOLUNTARIAT: Voluntariat de curt i llarg 
termini. Donen resposta a demandes dels llocs on 
fan projectes i en funció d’aquestes es busquen 
perfils concrets (professors, infermeres, metges, 
informàtics, activitats de lleure etc.). Es realitzen, 
sobretot, durant els mesos d’estiu, encara que hi ha 
possibilitat de fer camps de llarga durada, quan hi 
ha peticions.

PAÏSOS D’ACTUACIÓ: República Democràtica del 
Congo: projectes sanitaris en hospitals i dispensaris; 
agrícoles; educatius. Filipines, Argentina, Bolívia, 
Brasil, Colòmbia, Cuba, Mèxic, Nicaragua, Paraguai, 
Perú. 

FORMACIÓ PRÈVIA:  Sí

EDAT MÍNIMA: 21 anys

CONTACTE
C/ Aragó, 284 trip. Barcelona
93 215 99 12  |  catalunya@fisc-ongd.org
Twitter: @C
Web: catalunya@fisc-ongd.org

DESCRIPCIÓ: L’entitat té els objectius 
de sensibilització i cooperació al 
desenvolupament. A Espanya hi ha 11 
delegacions, una a Nicaragua i una a 
Àfrica. 

Fundació Internacional Solidaritat Companyia de Maria - FISC



TIPUS DE VOLUNTARIAT:  Fa quatre tipus de 
voluntariat: voluntariat local, estiu solidari, estiu 
jove (mesos juliol-agost) i voluntariat de llarga 
estada. En tots ells es fa descoberta de la realitat 
local i intervenció educativa i, en alguns casos, 
construcció d’estructures.  

PAÏSOS D’ACTUACIÓ: Guatemala (agost), Perú 
(juliol), Madagascar (agost) i Madagascar (setembre).

FORMACIÓ PRÈVIA: Sí

EDAT MÍNIMA: 21 / 22 anys

CONTACTE
C/ Joan de la Salle, núm. 42. Barcelona
93 237 71 80  
voluntariat@fundacioproide.org
Twitter: @FundacioPROIDE
Facebook: www.facebook.com/fundacioproide
Web: www.fundacioproide.org/ESTIUSOLIDARI

DESCRIPCIÓ: PROIDE és l’organització 
de La Salle Catalunya. Treballa per 
garantir les oportunitats educatives a 
infants i joves. Els seus objectius són 
promoure una educació transformadora 
i el dret a l’educació.

Fundació PROIDE

OBSERVACIONS:



OBSERVACIONS:

TIPUS DE VOLUNTARIAT: Voluntariat de curt  
termini. Es fa seguiment i acompanyament als 
projectes de l’entitat a terreny basats en educació, 
desenvolupament comunitari, formació d’entitats 
i prevenció de violència a les aules.

PAÏSOS D’ACTUACIÓ: República Dominicana, 
Mèxic i Bolívia

FORMACIÓ PRÈVIA: Sí, haver fet l’itinerari 
formatiu d’InteRed o similar (al menys 9 mesos).

EDAT MÍNIMA: 18 anys

CONTACTE
C/ Cardenal Tedeschini, 72. Barcelona
934 672 667  |  catalunya@intered.org
Twitter: @Iredcat
Facebook:   
/InteRed-Catalunya-325870407424503/

DESCRIPCIÓ: L’entitat té la 
missió de col·laborar amb la 
transformació de la realitat 
socioeconòmica actual i lluitar 

contra la pobresa, les desigualtats i l’exclusió 
a través de processos socioeducatius des de la 
perspectiva de drets humans i de gènere.

Fundació InteRed



OBSERVACIONS:

TIPUS DE VOLUNTARIAT: Voluntariat de curt 
termini. Les Estades solidàries permeten conèixer 
de primera mà els projecte de cooperació, 
sensibilitzar sobre la tasca que NSF està realitzant 
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, es participa en una ruta 
de turisme responsable.

PAÏSOS D’ACTUACIÓ: República de Gàmbia.

FORMACIÓ PRÈVIA:  Sí, en l’àmbit salut.

EDAT MÍNIMA: 18 anys

CONTACTE
C/ Rocafort 242 bis 1ª planta. Barcelona
93 433 45 41  |  902 432 009
info@nutricionsinfronteras.org
Web: www.nutriciosensefronteres.org

DESCRIPCIÓ: La missió de l’ONG Nutrició Sense 
Fronteres és contribuir a la disminució de 
desigualtats en matèria nutricional en el món, des 
de la perspectiva de la cooperació, formació i la 
capacitació, promovent l’ús equilibrat dels recursos 
alimentaris i la solidaritat entre els pobles.

Nutrició Sense Fronteres



OBSERVACIONS:

TIPUS DE VOLUNTARIAT: Voluntariat de llarg 
termini. Fa projectes de suport educatiu i de 
salut, intervenció comunitària (infants al carrer, 
famílies en exclusió social...) i apoderament de la 
dona. El voluntariat farà tasques específiques com 
a mestres, suport escolar, assistència sanitària, 
coordinació i elaboració d’informes de projectes, 
assessorament legal i defensoria en DDHH.

PAÏSOS D’ACTUACIÓ: Bolívia, Equador, Txad, 
Hondures i Guatemala.

FORMACIÓ PRÈVIA:  Sí

EDAT MÍNIMA: 20 anys

CONTACTE
volpa@volpa.org
Web: www.volpa.org 
Web: www.oxfamintermon.org

DESCRIPCIÓ: El Voluntariat Pedro Arrupe-VOLPA 
Catalunya està promogut pels jesuïtes. Té com 
a missió la promoció de la justícia mitjançant 
la formació i l’acompanyament de persones 
disposades a comprometre’s amb la transformació 
de les estructures i les actituds, socials i culturals, 
que perpetuen les desigualtats. Des del 2013 està 
integrat a Oxfam Intermón Catalunya.

Oxfam Intermón – VOLPA Catalunya



OBSERVACIONS:

TIPUS DE VOLUNTARIAT: Camps de voluntariat, 
voluntariat internacional de mitja i llarga durada. 
Tenen una llista llarga que varia en funció del país 
de destinació.

PAÏSOS D’ACTUACIÓ: Països dels cinc continents. 

FORMACIÓ PRÈVIA:  Sí

EDAT MÍNIMA: 18 anys

CONTACTE
C/ Carme, 95, baixos. Barcelona
93 441 70 79  |  info@sci-cat.org
Web: www.sci-cat.org

DESCRIPCIÓ: L’SCI organitza projectes de camps 
internacional de treball voluntari, als quals 
participen cada any més de 5.000 persones de 
tot el món. També fa, amb altres associacions 
locals, seminaris i activitats formatives sobre 
temàtiques diverses com: educació per la pau, 
conflictes, relacions nord/sud o deute extern. SCI 
treballa per la pau i la justícia social, entesa com 
a igualtat d’oportunitats per a tota la ciutadania.

Servei Civil Internacional



OBSERVACIONS:

TIPUS DE VOLUNTARIAT: Voluntariat de curt i 
llarg termini. Suport educatiu en àmbit formal 
i no formal en comunitats indígenes i població 
desplaçada a través de col·laboracions en tasques 
educatives (classes, dinàmiques, tallers...) en 
escola secundària i per a infants amb discapacitat 
auditiva.  L’allotjament és a la mateixa comunitat 
educativa, o bé a casa dels educadores/es o mestres, 
en el cas de Colòmbia. Es visitaran els projectes on 
SED dóna suport.

PAÏSOS D’ACTUACIÓ: República Unida de Tanzània, 
Paraguai i Colòmbia.

FORMACIÓ PRÈVIA: Sí

EDAT MÍNIMA: 21 anys

CONTACTE
C/ Vallespir, 162. Barcelona
sedcatalunya@sed-ongd.org
sedcatalunyasecre@sed-ongd.org
93 490 81 46
Web www.sedcatalunya.cat

DESCRIPCIÓ: SED va ser creada amb la 
finalitat de coordinadora i promoure el 
moviment de solidaritat amb els països 
empobrits que havia suscitat a l’entorn 

marista, i al mateix temps, canalitzar aportacions i 
acompanyar el voluntariat implicat

SED Catalunya



OBSERVACIONS:

SETEM Catalunya

DESCRIPCIÓ: SETEM Catalunya és una 
organització no governamental de 
solidaritat internacional, independent 

i participativa que, juntament amb organitzacions 
del Sud, sensibilitza a la nostra societat sobre les 
desigualtats Nord-Sud, en denuncia les causes i 
promou transformacions personals i col·lectives 
per aconseguir un món més just i solidari.

TIPUS DE VOLUNTARIAT: Voluntariat de curt 
termini. Es conviu amb famílies i entitats locals, 
es coneixen les lluites locals i projectes de l’entitat, 
i, en alguns països, es participa i/o organitzen 
activitats determinades (Uganda, Ghana, Nepal, 
Bolívia i Nicaragua). Segons el país, es treballa 
diferents temes: educació, sanitat, habitatge, 
comerç just, sobirania alimentària, sindicalisme, 
feminisme, etc.

PAÏSOS D’ACTUACIÓ: Camerun, Uganda, Ghana, 
Filipines (illes Luzón i Cebú), Índia, Nepal, 
Argentina, Bolívia, Brasil, República Dominicana, 
El Salvador, Guatemala, Mèxic i Nicaragua. 

FORMACIÓ PRÈVIA: Sí

EDAT MÍNIMA: 18 anys

CONTACTE
C/ Bisbe Laguarda, 4. Barcelona
93 441 53 35 
catalunya@setem.org  |  camps@setem.org
Twitter: @setemcat
Facebook: www.facebook.com/setemcatalunya



OBSERVACIONS:

TIPUS DE VOLUNTARIAT: Voluntariat de curt 
termini. Visita i acompanyament a projectes. La 
primera part consisteix en una explicació sobre el 
context on desenvolupa  els projectes de cooperació. 
Amb aquests acompanyaments es pretén que les 
persones que els fan prenguin consciència de les 
condicions de vulnerabilitat en què viuen moltes 
persones als slums, i donar a conèixer la tasca que 
fa la Fundació a la ciutat de Bombai.

PAÏSOS D’ACTUACIÓ: Índia.

FORMACIÓ PRÈVIA: No

EDAT MÍNIMA: 18 anys, però si es va acompanyat 
per un/una adult/a no hi mínim requerit.

CONTACTE
C/ Pelai, 32 2ª. Barcelona
93 467 34 45
info@sonrisasdebombay.org
Web: www.sonrisasdebombay.org

DESCRIPCIÓ: L’entitat centra 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’actuació 
dels seus projectes.

Sonrisas de Bombay



OBSERVACIONS:

TIPUS DE VOLUNTARIAT: No fa voluntariat a 
terreny, sinó activisme des de Catalunya. Denuncia 
l’actuació de les institucions i els governs respecte 
la gestió de la migració, especialment davant la 
situació actual que es troba Europa. Es divideix en 
comissions de treball obertes a tothom. Fa xerrades 
a escoles i a altres espais segons demanda, tallers, 
concentracions, manifestacions i treballar amb 
expertes i partits polítics per fer incidència.

PAÏSOS D’ACTUACIÓ: Catalunya i Grècia.

FORMACIÓ PRÈVIA:  No

EDAT MÍNIMA: No

CONTACTE
info@stopmaremortum.org
Twitter: @stopmaremortum
Facebook: facebook.com/stopmaremortum

DESCRIPCIÓ: Plataforma ciutadana que 
té per objectiu fomentar un canvi en 
les polítiques europees d’estrangeria i 
migratòries. El seu treball es basa en tres 
eixos: la sensibilització de la ciutadania, 
la mobilització i la incidència política.  

Stop Mare Mortum va néixer a finals d’abril del 
2015 després de la mort d’unes 900 persones en un 
naufragi a la costa italiana, a canal de Sicília.

Stopmaremortum 



OBSERVACIONS:

TIPUS DE VOLUNTARIAT: Voluntariat a curt i llarg 
termini. Als camps de Tànger i Ceuta són de dues 
setmanes i serveixen per conèixer i col·laborar 
amb organitzacions d’acció social, i a Ceuta 
específicament es treballa amb persones del 
CETI. També hi ha l’opció d’integrar-se a equips 
d’educadors que treballen amb infants i joves a 
Àfrica o Amèrica llatina. Són camps d’estiu d’un o 
dos mesos. Al voluntariat de llarga durada, a partir 
de nou mesos, la persona s’incorpora en un equip 
d’educadors/es socials.

PAÏSOS D’ACTUACIÓ: Tànger, Ceuta, Àfrica, 
Amèrica Llatina. 

FORMACIÓ PRÈVIA: Sí

EDAT MÍNIMA: Camp de treball Tànger: 18 anys; 
curta i Llarga estada: 21 anys; Ceuta: 22 anys.

CONTACTE
Pl. d’Artós nº4, 08017 Barcelona
932065910 (ext.187)  |  vols@ongvols.org
Twitter: @ongvols
Facebook: facebook.com/ongvols

DESCRIPCIÓ: VOLS té l’objectiu de millorar 
les condicions de vida de les persones 
desfavorides des del camp de l’educació per 
promoure la cooperació i la solidaritat amb 
els infants i joves dels països empobrits.

VOLS Voluntariat Solidari



Carrer Tàpies 1-3
08001 Barcelona
93 442 28 35
www.lafede.cat
federacio@lafede.cat

Amb el suport de:

facebook.com/Lafede.cat

@Lafede_cat

Formació

Coneixement dels projectes 

de les entitats

Convivència en comunitats 

Treball comunitari 

Activisme

Turisme responsable 

Propostes 
a més de 

25 PAÏSOS
16 

ENTITATS


