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ICVoluntaris
Barcelona

Els voluntaris, 
un vincle entre 

els coneixements 
i les necessitats



QUI SOM?

ICVoluntarios-Barcelona és una organització
sense ànim de lucre amb seu a Barcelona. El
seu objectiu es la mobilització, la formació i
la coordinació de voluntaris per projectes
sense ànim de lucre (assistència a conferen-
cies, cibervoluntariat i serveis lingüístics.

ICVoluntarios-Barcelona és  una de les
antenes europees de ICVoluntarios, xarxa
mundial de voluntaris especialitzats en el sec-
tor de la comunicació, originaris d‘uns cent
països. Creat al 2006 ICVoluntarios-
Barcelona és  la representació del Sud d’
Europa de la xarxa de ICVoluntarios.

Associació de dret català, ICVoluntarios-
Barcelona cultiva una visió europea. Les nos-
tres activitats tendeixen a expandir-se cap
altres àrees com la formació a través del vol-
untariat, àrees que responen a una necessitat
concreta, però al mateix temps conjugant
amb la filosofia i l’ètica fundadores
d’ICVoluntarios.
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ICVoluntarios treballa amb una xarxa de 1500 voluntaris actius D’edats
compreses entre els 16 i els 84 anys i originaris de uns cent països.
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1997 Viola Krebs recluta als primers 
voluntaris per a la  
12ª Conferència Mundial de 
VIH/Sida(AIDS 98) a Ginebra 
Suïssa.

1999 Tot seguint els primers èxits
Viola Krebs funda
ICVoluntarios.

ICVoluntarios ahir i avui

2005 ICVoluntarios obté el estatus 
consultiu especial del Consell 
Econòmic i Social de les 
Nacions Unides (ECOSOC).

El 21 d’ Octubre de 2005, 
ICVoluntarios esdevé 
federació internacional..

2006 Es funda ICVoluntarios-
Barcelona 2006. 

ELS NOSTRES PROGRAMES

ICVoluntarios-Barcelona proposa una gran varietat
d’oportunitats tan a voluntaris com a entitats
públiques o privades, ONGs i institucions interna-
cionals.

Programa de intercanvi
ICVoluntarios-Barcelona gestiona un programa d’in-
tercanvi a  nivell europeu i internacional.

• Llarg plaç: a una de les nostres oficines al
estranger (Canada, Suïssa , Mali…): coordinació
de projectes, traducció de documents, recerca
científica en línia, captació de fons, inter-
pretació…

• Curt plaç: en collaboració amb les nostres organ-
itzacions associades, sobre tot per projectes
específics i puntuals a Europa o a nivell interna-
cional…

“L'oportunitat que m’heu donat per
participar com reportera amb

ICVoluntarios és una de les més
importants de la meva vida fins al

moment. Perquè he tingut l’oportuni-
tat de treballar en el camp que estu-
dio, a més a més de l’oportunitat de

conèixer a persones fantàstiques.”

Maritza Cardenas Ortiz, 
voluntària a Barcelona

Conferències
El nostre programa de Conferències ofereix el seu suport a organitzadors de confer-
encies i esdeveniments sense àniim de lucre que es centren en temes socials, human-
itaris, científics i mediambientals. Aconsellem als organitzadors de conferències sobre
l’organització global del seu esdeveniments posant a la seva disposició la nostra
experiència i els nostres coneixements tècnics (logística, redacció d’informes i serveis
de llengües (traducció i interpretació)

CiberVoluntariat
El programa CiberVoluntarios recluta, forma i coordina voluntaris que tenen habilitats
i coneixements en tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) per projectes
de desenvolupament. Els voluntaris participen en projectes locals, regionals i interna-
cionals, oferint les seves habilitats i coneixements en àrees com el desenvolupament
de llocs Web o de software, l’administració de xarxes o el desenvolupament de con-
tinguts.

Inmigracion
Veient la creixent demanda de serveis relacionats amb el fenomen de la immigració,
ICVoluntarios-Barcelona ha iniciat un projecte pioner d’immigració, en el qual les enti-
tats que fan primera acollida a la ciutat, voluntaris locals i els propis immigrants, tre-
ballen junts en la prestació especialitzada de serveis lingüístics a aquest collectiu, esde-
venint el voluntariat una eina d’integració per als nouvinguts.


