
 

 

 

 

 

 
 

 
 

CAMPS DE SOLIDARITAT  
 

CRITERIS DE PARTICIPACIÓ PER ALS VOLUNTARIS I VOLUNTÀRIES 
 

SETEM-Catalunya som una organització no governamental de solidaritat internacional 
independent i participativa que, juntament amb organitzacions del Sud, sensibilitzem la 
nostra societat sobre les desigualtats Nord-Sud, en denunciem les causes i tractem de 
promoure transformacions personals i col·lectives per aconseguir un món més just i 
solidari. Per aconseguir aquests objectiu SETEM lidera nombroses campanyes i 
iniciatives, entre elles, els Camps de Solidaritat.  

 
Des de 1991 més de 5.000 joves de Catalunya han participat en aquesta activitat a 
més de 30 països del Sud.  

 
                
 
 
 
 
 



 

 
              

OBJECTIUS dels Camps de Solidaritat 

1. APROPAR-SE AL SUD.                                                                  
 
Els Camps de Solidaritat de SETEM ens ofereixen l’oportunitat d’apropar-nos a les 
inquietuds dels homes i les dones dels països del Sud, mitjançant l’experiència directa, 
ja sigui convivint i compartint el dia a dia d’una família senegalesa, col·laborant amb un 
grup de camperols nicaragüencs que treballa en l’àmbit del Comerç Just o descobrint 
la lluita diària d’una organització rural de l’Índia que mitjançant els microcrèdits tira 
endavant els seus petits projectes.  

La convivència i experiència directa amb organitzacions i comunitats de països del Sud 
ens permet conèixer de primera mà les deficiències que presenta l’actual ordre 
mundial i les dificultats a les que s’enfronten els habitants dels països en vies de 
desenvolupament.  

La situació de crisi econòmica i injustícia social que vivim a casa nostra, on drets 
bàsics com l’habitatge, la feina o la salut  estan amenaçats, fa que aquestes 
problemàtiques, en diferent grau i modalitat, siguin comuns a tot el planeta. Una 
vegada tenim consciència d’aquesta realitat és inevitable esdevenir persones més 
actives, crítiques i reflexives a l’hora de reclamar models més justos i respectuosos 
amb els drets i la identitat dels pobles del Sud i del Nord. 

 2.  COMPRENDRE LES DESIGUALTATS NORD-SUD 

Per tal d’acompanyar aquesta experiència vivencial, cal analitzar les causes reals de la 
profunda desigualtat que separa el Nord del Sud és fonamental. Més enllà de veure, 
sentir i conèixer, cal comprendre i saber interpretar la realitat. 

Per això els Camps de Solidaritat del SETEM ofereixen el curs Apropar-se al Sud, 
una formació de 3 jornades i un cap de setmana previs al viatge on es tracten els 
aspectes fonamentals de les relacions internacionals Nord-Sud i s’adquireixen 
coneixements sobre la realitat sociocultural del país i les organitzacions d’acollida.  
Aquest curs està reconegut pel Pla de Formació de Voluntariat de la Generalitat de 
Catalunya i els participants obtindran un certificat on així queda acreditat.  
 
Per sobre de tot, aquest programa de formació i convivència vol apropar els voluntaris i 
voluntàries de Camps al dia a dia de persones, organitzacions, pobles i cultures molt 
diferents de la nostra. Això exigeix deixar enrere prejudicis, revisar valors, aprendre a 
respectar l'altre i saber comprendre altres formes de viure i de pensar. Només sota 
aquests criteris ens podrem relacionar obertament i col·laborar d’una manera 
respectuosa.  

3.  EXPLICAR-HO AL NOSTRE ENTORN                           

A la tornada del viatge, la teva experiència tindrà un cert impacte sobre les persones 
del teu entorn. La formació rebuda i l’experiència que hauràs viscut et permetran 
compartir la realitat de les comunitats amb les que has conviscut i a promoure una 
consciència més crítica en qüestions de solidaritat social. Setem també et facilitarà 
vies de participació a través de les seves activitats i campanyes i orientació sobre 
voluntariat a Catalunya. L’esperit i empenta de cadascú és fonamental a l’hora de 
mantenir una actitud emprenedora i participativa després del viatge.  



 

 

4. COMPROMÍS ENTRE SETEM I ELS VOLUNTARIS/ES.  ACORD DE 
VOLUNTARIAT 

Pel correcte desenvolupament del Programa de Camps, SETEM es compromet a:  

i)  Facilitar al voluntari/a els Criteris de Participació per a voluntaris i voluntàries als 
Camps de Solidaritat  on constin els objectius de l’activitat. 

ii) Oferir al voluntari/a el curs de formació Apropar-se al Sud per tal donar-li la 
preparació i la formació adequades. 

iii) Contractar una assegurança personal  a cada participant contra qualsevol risc que 
pugui representar l’exercici de la seva prestació voluntària, tant a la seva persona com 
a tercers, és a dir: 
 

- Assegurança d’assistència en viatge en el país on es desenvoluparà la segona 
fase del Camp de Solidaritat. 

- Assegurança d’accidents al nostre país i al país on es farà el Camp de 
Solidaritat per a les activitats relacionades amb la present prestació voluntària i 
durant el període en què duri la prestació voluntària

1
. 

- Assegurança de responsabilitat civil durant tot el període de durada del present 
acord. 

 
iv). Escoltar els suggeriments pertinents dels voluntaris que puguin incidir en la presa 
de decisions que l’afectin en les seves tasques voluntàries. 

v). Certificar la seva prestació voluntària a SETEM-Catalunya davant tercers. 

vi) En el cas que una persona voluntària es doni de baixa abans del dia 20 de maig, 
retornar, prèvia sol·licitud per escrit de la persona interessada, el 30% de 
l'import corresponent a la formació (després d'aquesta data no hi haurà devolucions 
– la quantitat de 80€ en concepte de matrícula no són retornables). 

ELS PARTICIPANTS. Les persones que siguin admeses a un Camp de Solidaritat es 
comprometen a: 

i) Conèixer i acceptar les línees d’acció de Setem Catalunya i els objectius de l’activitat 
de Camps de Solidaritat. 

ii)  Participar en el programa de Camps de Solidaritat amb compromís i responsabilitat 
respectant en tot moment les convocatòries i activitats obligatòries. 

En la Primera Fase (maig, juny): 
- Participació en el curs de formació Apropar-se al Sud 2 

 

                                                 
 

2
  SETEM tindrà dret a donar de baixa els participants que no assisteixin en la 

seva totalitat al Curs “Apropar-se al Sud”. Les persones que ja hagin participat en 

Camps de Solidaritat de SETEM en anys anteriors seguiran també un procés de formació. 



 

- Participació en reunions amb el grup del Camp de Solidaritat al qual hagi estat 
adscrit 

 
En la Segona Fase (juliol, agost o setembre): 
 

- Desplaçament i estada al lloc de realització del Camp de Solidaritat 3 
- Col·laboració i convivència amb l’organització local del país de destí que 

acollirà el grup 
 
En la Tercera Fase (a partir de l’octubre): 
 

- Elaboració, conjuntament amb el grup amb el qual ha viatjat, de la Memòria del 
viatge 

- Col·laboració en la formació dels voluntaris que participin l’any següent en el 
mateix Camp de Solidaritat. 

- Participació en xerrades de sensibilització sobre la realitat que s’ha viscut 
durant el viatge. 

- Contribució a la confecció de l’exposició virtual Vents del Sud per donar a 
conèixer la realitat que s’ha viscut en el país del Sud visitat 

- Col·laboració amb les campanyes i activitats generals de SETEM en moments 
puntuals prèviament acordats que siguin d’interès del voluntari o voluntària. 

iii) Actuar al llarg de les tres fases d’acord amb: 

a) Els Criteris de Participació per als voluntaris i voluntàries de Camps de Solidaritat 
2016.4  
b) Els criteris consensuats pel propi grup (calendari de reunions, pressupost, 
planificació d’activitats...). 
c) Les indicacions de la coordinadora o el coordinador del propi grup i de les persones 
responsables de l’organització del país receptor. 

iv) Comunicar a la persona responsable dels Camps de Solidaritat de SETEM 
qualsevol incidència, malaltia o circumstància personal que pogués implicar dificultats 
durant la participació en el Camp de Solidaritat o posar en perill el seu correcte 
desenvolupament. 

v) Abonar a SETEM la quota d’inscripció a l’activitat de Camps de Solidaritat i fer-se 
càrrec de les despeses de bitllet i estada on es realitzarà la segona fase del Camp de 
Solidaritat. 

 
5.  CONDICIONS D’ADMISSIÓ 

                                                 
3
  D’entrada, tots els membres d'un grup faran junts el viatge d'anada i tornada 
al lloc de realització del Camp de Solidaritat, llevat d’excepcions justificades. Els 

bitllets d'avió de tots els participants seran tramitats, per mitjà del coordinador/a de 

cada grup, a través de l'agència que s'indicarà oportunament, llevat de casos 

justificats. L'acompliment d'aquesta norma permet garantir les millors condicions per a 

tots els participants. 

4
 SETEM-Catalunya no es responsabilitzarà de les conseqüències de les 
actuacions de la persona voluntària que no s’ajustin als següents Criteris de 

Participació que posin en perill la seva integritat física o la de terceres 

persones. 

 



 

Per participar en un Camp de Solidaritat cal complir els següents requisits: 

-Tenir més de 18 anys d’edat o complir-los durant l'any en què es participa en el camp. 

-Residir a Catalunya (València o Balears) o poder-se desplaçar per assistir a les 
reunions de formació. 

-Estar disposat/da a adaptar-se als mitjans de vida de les comunitats d’acollida. 

- Ser soci/a de SETEM (en cas de no ser-ho, podràs fer-te soci/a mínim durant el 
període que ocupa l'activitat).  

 
6. COMPROMISOS ECONÒMICS 

Els voluntaris/es dels Camps de Solidaritat hauran d’assumir les següents despeses 
econòmiques: 
 

a) Inscripció/formació (80€ + 175€) 
b) Viatge al país de destí 
c) Manutenció i allotjament al país de destí 
d) Quota de soci/a trimestral (mínim dues quotes trimestrals de 33€) 

 
Què inclou la inscripció?  
 

-  El curs de formació Apropar-se al Sud 

-  Les assegurances de viatge i a tercers. 

- La teva contribució a les despeses generals d’organització dels Camps de 
Solidaritat5 

* Per què fer-se soci/a de SETEM?  
SETEM és una associació de solidaritat internacional sense ànim de lucre, 
aconfessional i apolítica, membre de la Federació Catalana d’ONGD. En l’actualitat 
l’entitat està formada per més de 1.300 socis i sòcies que fan possibles les seves 
actuacions i que, amb el seu suport econòmic, ajuden a mantenir la independència de 
l’associació. SETEM demana a tots/es els voluntaris/es de les seves activitats (també 
dels Camps de Solidaritat) que esdevinguin socis/es de l’ONG per tal que puguin 
gaudir de tots els drets i deures dels associats i puguin participar d’una forma més 
activa i intensa en la vida de l’entitat, les seves campanyes i les seves assemblees. 

* Forma de pagament 
Després de la sessió informativa i de l’entrevista a SETEM, les persones 
seleccionades seran informades especificant del Camp de Solidaritat assignat. En 
aquest moment els voluntaris/es hauran d’abonar a SETEM (al compte corrent que 
s’indicarà oportunament) la primera part de la inscripció (80€). 
 
La segona part de la inscripció (175€) s’abonarà per domiciliació bancària una vegada 
comenci la formació. 

La quota trimestral de soci/a (33,00€) també es domiciliarà al número de 
llibreta/compte que indiqui el participant. Per tal de participar al Camp, el voluntari o 

                                                 
5
  Els Camps de Solidaritat són una activitat que compta amb una petita subvenció 

de la Direcció General de Joventut, però que essencialment es desenvolupa gràcies a les 

aportacions en concepte d’inscripció dels participants. Les subvencions públiques que 

rep SETEM a dia d’avui no cobreixen les despeses de l’activitat. És per aquest motiu que 

la contribució dels voluntaris/es és imprescindible. 



 

voluntària haurà de pagar únicament les dues quotes corresponents als dos últims 
trimestres de l’any (uns 10 euros al mes) amb la possibilitat de romandre soci el temps 
que vulgui per fer part de l’entitat i participar de forma activa en tots els àmbits.  
 
IMPORTANT: El 25% d’aquest import es pot deduir a la Declaració de Renda.  
 
Les despeses derivades del desplaçament i de l’estada al país on es farà el Camp de 
Solidaritat les abonarà el/la voluntari/a, respectivament a l’agència de viatges que 
tramiti els bitllets i als responsables de l’organització local que aculli el grup en el país 
on es realitzi el Camp de Solidaritat. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

                                   

 


