ACCIONS PER LA SOSTENIBILITAT
Com contribuïm a una Barcelona més sostenible?
1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ
Nom: Servei Civil Internacional de Catalunya
Breu descripció:
El Servei Civil Internacional (SCI) és un moviment internacional que treballa per la pau i la justícia
social, entesa com la igualtat d’oportunitats per a tots els ciutadans.
Nascut al 1982, l'SCI de Catalunya representa una de les més de 40 branques que configuren la xarxa
del Servei Civil Internacional (Service Civil International).
L'SCI és principalment conegut per l'organització de projectes de camps internacionals de treball
voluntari, als quals participen cada any més de 5.000 persones de tot el món. A més de l'organització
amb altres associacions locals de seminaris i activitats formatives sobre temàtiques diverses com:
educació per la pau, conflictes, relacions nord/sud, deute extern...
Les eines que utilitza són els camps de voluntariat, el voluntariat internacional de mitja i llarga durada
i activitats de sensibilització i formació. L'SCI de Catalunya compta amb diferents grups locals
voluntaris i participa d'altres moviments socials i campanyes.

Dades de contacte:
Carrer del Carme 95, Baixos 2a
www.sci-cat.org
gestio@sci-cat.org
934417079
Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: 13/02/2015

2. ACTUACIONS DESTACADES
Llistat de les actuacions i relació amb els objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.
Nom de l’actuació

Objectiu CCS

Febrer Verd

Educació i Acció Ciutadana

Petjada Jove

Benestar de les Persones

Create a Climate for Peace

Resiliència i responsabilitat
Planetària
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1. Febrer Verd
Breu descripció:

EL CURS ESTÀ IMPULSAT PEL GRUP DE
JUSTÍCIA AMBIENTAL
Ecologia, decreixement, sobirania alimentària, energia,
aigua, consum, residus, deute ecològic, horts urbans... No
et perdis el curs "Justícia ambiental: conflicte i
alternatives", tots els divendres del mes de febrer!
Les quatre sessions pretenen analitzar els principals conflictes
ambientals, aprofundint en les seves causes, les possibles
alternatives i les iniciatives existents des de l'activisme i la societat
civil. Les diferents sessions, monogràfiques, combinen continguts
teòrics, participació de diferents col·lectius, espais de debat i
descobertes d'espais, entitats i iniciatives. Per aquest motiu, les sessions del curs són itinerants.
http://www.sci-cat.org/noticia/1728/febrerverd
Beneficis:
Ambientals

x Socials

Econòmics

Vigència de l’actuació: 1/2 al 28/2 de 2015
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: cobreix vàries línies de
de l'objectiu 9 del compromís

2. Petjada Jove
Breu descripció:

Ens diem PETJADA JOVE perquè volem deixar la nostra petjada en el present. Perquè
volem deixar el nostre senyal en el barri que trepitgem, el Raval. Perquè volem deixar la
nostra empremta en la realitat que es construeix.
QUI SOM?
PETJADA JOVE és un grup de treball de voluntaris/es i activistes del Servei Civil Internacional de
Catalunya. L’objectiu principal del grup és treballar per a la igualtat d’oportunitats per tots els i les
joves provinents d’entorns amb risc d’exclusió social.
Tradicionalment aquest grup de treball ha sorgit d’un grup internacional de l’SCI anomenat YUWG
que són les sigles de Young Unemployed Working Group, és a dir, de Grup de Joves Sense Feina.
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Degut a la rabiosa situació actual hem decidit
canviar-li el nom ja que són molts els joves que
actualment es troben sense feina i als joves als qui
ens volem obrir amb més força són els i les joves
que provenen d'entorns amb risc d'exclusió.
http://www.sci-cat.org/educacio-per-la-pau/projecte-yuwg
Beneficis:
Ambientals

x

Socials

x

Econòmics

Vigència de l’actuació: Actual i sense fi
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: Cobreix gairebé totes
les línies de l'objectiu 7

3. Create a Climate for Peace
Breu descripció:

El canvi climàtic és una amenaça per assolir la pau a nivell global, així que volem
reflexionar sobre què podem fer a nivell local per tal de transformar aquesta situació.
Des del SCI Internacional els grups GAIA i No More War Team han proposat la campanya de Create
a Climate for Peace per aquest any 2013-2014
L’idea va sorgir perquè el canvi climàtic és una amenaça per
assolir la pau a nivell global. Les activitats que duem a terme a
nivell individual i comunitari al llarg de la nostra vida tenen un
gran impacte per la Terra. La nostra societat es basa en una
economia de creixement orientat en la qual s’utilitzen més
recursos dels que la Terra pot tornar a crear.
Aquesta sèrie de problemes no poden solucionar-se si no hi ha
un canvi radical de valors, estil de vida i economia, entre
d’altres. En aquest punt, l’SCI-Catalunya es pregunta: Què
podem fer a nivell local per millorar o al menys ser conscients de
la situació?
http://www.sci-cat.org/educacio-per-la-pau/climate-for-peace
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Beneficis:
x Ambientals

Socials

Econòmics

Vigència de l’actuació: 2012/2014 i prorrogat tot el 2015
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: Algunes línies de
l’objectiu 10

3. ALTRES DOCUMENTS ESTRATÈGICS
Relació de memòries, plans estratègics, plans d’acció i altres documents de l’organització.
Descarrega aquí la memòria d'activitats del 2013
Descarrega aquí la memòria d'activitats del 2012
Descarrega aquí la memòria d'activitats del 2011.
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