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EN EL CONTEXT DEL PROGRAMA “JOVENTUT EN ACCIÓ” DE LA COMISSIÓ EUROPEA

CENTRE ESPLAI acull una formació
per a joves líders iberoamericans 
És un projecte de voluntariat internacional coordinat per COCAT

MARC GUILERA

E
ntre el 3 i 12 de desembre de
2008 CENTRE ESPLAI va
acollir l'activitat “Formación

para jóvenes líderes de proyectos
de voluntariado sostenibles y
transformadores a nivel euro-lati-
no”, coordinada per la Coordina-
dora d'Organitzadors de Camps de
Treball internacionals de Catalunya
(COCAT), de la qual en forma part
la Fundació Catalana de l'Esplai.  

Aquesta és l'activitat central del pro-

jecte Red Ibero-Americana de For-

maciones e Intercambio de Buenas

Prácticas (RIBAM), que va arrencar

el 2007 per consolidar les relacions

entre les organitzacions europees i

llatinoamericanes de voluntariat,

fent especial èmfasi en la formació

i l'intercanvi de bones pràctiques

com a estratègia per enfortir les

entitats de les dues ribes, i espe-

cialment consolidar el procés de

creació d'una xarxa llatinoamerica-

na d'entitats de voluntariat, Alianza

Latinoamericana.

L'origen d'aquest projecte es troba

en la necessitat expressada des de

xarxes de voluntariat com l'Allian-

ce of European Voluntary Service

Organisations o el CCIVS (organis-

me de servei voluntari sota la tutela

de la Unesco) a les quals pertany

COCAT, de trobar referents conso-

lidats a Llatinoamèrica en volunta-

riat internacional, i en l'expressió de

necessitat d'entitats llatinoameri-

canes de participar en formacions

que potenciessin els seus projec-

tes i organitzacions, i els perme-

tessin enfortir els vincles entre

elles i amb les entitats europees,

nord-americanes i asiàtiques.

L'activitat ha portat a Catalunya

representants, treballadors i joves

voluntaris d'organitzacions europees

i llatinoamericanes, com són Vive

México, Costa Rica Fases, Perú

Sonqoykipi, Fundaçâo Vitoria Ama-

zonica (Brasil), Jeunesse et Recons-

truction (França), Associaçâo Juve-

nil de Peniche (Portugal) i COCAT

(Catalunya), amb la voluntat de

desenvolupar metodologies formati-

ves vàlides en contextos euro-lla-

tins, formar responsables de projec-

tes i aprofundir en el coneixement

mutu de les entitats i les seves expe-

riències, com una primera fase de

formació que permeti assenyalar les

prioritats per a futures actuacions.

Al curs de 
formació han 

participat 25 joves

Els continguts d'aquesta formació,

concebuda com una aproximació

integral als projectes de volunta-

riat i desenvolupament local, han

inclòs des de la planificació i la

gestió de projectes, fins a activi-

tats d'animació i sensibilització i

experiències pràctiques de projec-

tes transformadors rellevants de

Catalunya i l'estranger. 

El projecte de la RIBAM ha estat

finançat en la seva primera fase pel

Programa Joventut de la Comissió

Europea, i aspira a consolidar una

col·laboració euro-llatina a llarg

termini, que acabi en la celebració

de formacions adequades a les

necessitats de les entitats dels dos

continents, l'establiment d'una bor-

sa de formadors iberoamericans, 

i en una col·laboració profitosa i

intensa entre les entitats europees i

llatinoamericanes de voluntariat.

Aquesta formació n'és un primer

pas. D'aquesta experiència en sor-

tirà, finalment, un manual per a res-

ponsables de projectes de volunta-

riat, que estarà disponible al web

www.eulavol.org . 

RecursosExperiència: Camps de treball i voluntariat internacional 

www.cocat.org
Per sortir a fer un camp de treball a
l'estranger per a majors de 18 anys. 

www.alliance-network.eu
Amb contactes de totes les orga-
nitzacions membres de l'Alliance
Network.

http://ec.europa.eu/youth/
youth-in-action-programme
/doc82_en.htm
Web del Servei de Voluntariat
Europeu.

www.gencat.cat/joventut/
Per fer un camp de treball a Cata-
lunya o la resta de l'estat espanyol.
Oferta de camps disponible per a
joves a partir de 14 anys, a partir de
l'abril.

Des de ja fa molts anys, Vive Mexi-

co, entitat promotora de l'Alianza

Llatinoamericana i membre de

RIBAM, ha organitzat camps de

treball a Mèxic amb molt bons

resultats i fomentat la generació de

nous projectes de voluntariat inter-

nacional prestant suport a altres

organitzacions de Costa Rica i Perú. 

Organitzacions com Costa Rica

Fases o Perú Sonqoykipi, són

exemples d'empoderament local

intens. Organitzacions que vestei-

xen avui projectes de camp de

treball internacionals per a joves

vinculats a temàtiques diverses.

Altres entitats com Fundaçao Vito-

ria Amazonica que ha participat

també com a convidada en la for-

mació dins el projecte RIBAM,

treballen en projectes de volunta-

riat de futur que permetin millorar

les condicions de vida de la pobla-

ció local i en especial la infància i

la joventut a les zones recòndites

de la Conca del Rio Negro a 

l'Amazonia brasilera. 

Llavor d'empoderament a l'Amèrica del Sud

Es tracta d'una activitat formativa emmarcada en el
projecte RIBAM, per a la cooperació euro-llatina
entre entitats de voluntariat internacional.

Què us ha portat a embarcar-vos en un projecte

com aquest? 

Davant la demanda expressa d'entitats tant europe-
es com llatinoamericanes de tirar endavant projec-
tes que fomentessin la cooperació entre els dos
continents, i particularment mitjançant formacions,
varem considerar que la suma de la posició de Cata-
lunya, amb unes escoles de formació en el temps de
lleure d'alta qualitat i molt singulars a nivell euro-
peu, afegida a la posició de COCAT, com a coordina-
dora d'algunes d'aquestes entitats amb escoles de
formació i membre molt actiu de les xarxes Alliance

i CCIVS, era estratègica per facilitar el pont entre
entitats llatinoamericanes i europees.

Quines altres accions heu portat a terme durant

aquest projecte? 

Durant aquest primer any, que concebíem com una
experiència pilot, hem portat a terme cinc accions,
fonamentalment: una visita d'estudi a tots els països
participants; en segon lloc, un seminari entre respon-
sables de les entitats participants; ha seguit la forma-
ció que hem realitzat a Catalunya; després, hem
participat al Fòrum Social Mundial de Belem (Brasil);
i, finalment, hem realitzat un intercanvi de joves a
Mèxic, amb el voluntariat i el vídeo participatiu com a
eixos del projecte.

Per què heu escollit el CENTRE ESPLAI com a

centre d'operacions per a la vostra formació?

La Fundació Catalana de l'Esplai és membre de
COCAT, i per tant a CENTRE ESPLAI estem com a
casa nostra. Fonamentalment, el centre ens ha ofert
un context especialment significatiu pel que fa a la
nostra voluntat de treballar en la sostenibilitat dels
projectes de voluntariat a Europa i Amèrica Llatina.

“Hem fet de pont entre Europa i Amèrica Llatina” 

Oriol
Josa
Responsable de COCAT

El contingut de les sessions ha estat impregnat de temàtiques vinculades al medi ambient
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Participants a les sessions de formació
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