
#PREPARA’T
#MARXA

#REVOLUCIONA’T



A SED oferim processos 
formatius d’Iniciació a la 
Solidaritat Internacional 
(ISI) per a tots aquells que 
vulgueu viure experièn-
cies de camps de volunta-
riat al sud, i també proces-
sos d’aprofundiment (ASI) 
per a totes les persones 
que ja hagin participat an-
teriorment d’aquestes ex-
periències.

* Un espai i un temps de 
convivència i preparació 
en grup durant els caps de 
setmana de formació. 

* Un servei personal 
d’acompanyament com a 
eina de reflexió individual 
durant tot el procés.

* Formacions en justícia 
global, identitats culturals, 
perspectiva de gènere, 
enfocament dels drets hu-
mans i dels infants, etc.

Tens la possibilitat d’anar 
a diferents països durant 
un mes o més temps. Amb 
SED pots gaudir d’una ex-
periència d’inserció en 
una comunitat del sud on 
podràs treballar amb les 
persones autòctones per 
garantir els drets dels in-
fants i millorar les condi-
cions de vida del conjunt 
de la població.

Tens l’oportunitat de 
conèixer maneres de viu-
re i de compartir projec-
tes socials en espais del 
món que encara et són 
desconeguts, de vincular-
te amb persones molt di-
ferents a tu i d’aprofundir 
en dimensions de la 
teva persona que potser 
t’agradaria explorar.



* 1 de febrer del 2020: Trobada 0 - trobada informativa

* Gener-febrer: Procés d’informació

* 07 i 08 de març del 2020: 1r cap de setmana 

* 25 i 26 d’abril del 2020: 2n cap de setmana 

* 09 i 10 de maig del 2020: 3r cap de setmana 

* Maig del 2020: Trobada per grups

* 20 de juny del 2020: Trobada d’enviament

* Juliol i agost del 2020: Marxem per grups

* 19 de setembre del 2020: Trobada de retorn

sedcatalunya.cat
Carrer Vallespir, 162

08014, Barcelona
Telèfon: 934 908 146

sedcatalunya@sed-ongd.org
@SEDCatalunya

Agafa l’agenda!

* Tanzània

* Paraguai

* Ruanda

* Colòmbia

* I altres...

On pots anar?



sedcatalunya.cat
Carrer Vallespir, 162

08014, Barcelona
Telèfon: 934 908 146

sedcatalunya@sed-ongd.org
@SEDCatalunya

Persones 
utòpiques

Que creguin que 
un món diferent 
és possible i vul-
guin treballar per 
fer-lo realitat a 
qualsevol racó del 
planeta.

Persones 
atrevides

Que estiguin dis-
posades a dedicar 
temps a formar-se 
i a conèixer comu-
nitats que viuen 
de manera dife-
rent a la qual es-
tem acostumats.

Més grans 
de 21 anys

L’edat mínima 
de les persones 
que participin 
d’experiències de 
voluntariat inter-
nacional amb SED 
ha de ser de 21 
anys.

Voluntàries 
de la vida

Persones que ja 
dediquin o hagin 
dedicat temps a 
conèixer realitats 
del seu propi en-
torn des del servei 
i el voluntariat, i 
que s’hagin en-
riquit de les se-
ves possibilitats i 
aprenentatges.

Tu també pots fer voluntariat internacional
Per col·laborar amb SED no cal cap requisit específic; la teva força de treball, ga-

nes i qualitats ho són tot per a nosaltres. Si compleixes algun d’aquests trets, hau-
ries de posar-te en contacte amb nosaltres perquè necessitem gent com tu!


