
VOLUNTARIAT i 
COOPERACIÓ 

INTERNACIONAL
JOVES EN ACCIÓ
Té per objectiu acostar als i les joves la
cooperació internacional  que es porta a
terme des de les entitats del municipi a
través de formacions i dinàmiques de
sensibilització. L'objectiu és vincular i
conèixer diferents agents per tal de portar
a terme accions conjuntes.  Totes les
accions queden recollides al portal web de
Joves i Cooperació.

PUNT VOLUNTARIAT 
El Punt de Voluntariat de Sabadell és un
servei que informa, assessora i orienta a
les associacions i a la ciutadania sobre el
voluntariat. 

ASS. MOBILITAT INTERNACIONAL
L' Oficina Jove Sabadell ofereix una
assessoria especialitzada en mobilitat
internacional  adreçada a joves fins a 29
anys. Ofereix informació, orientació i
assessorament sobre les opcions que els i
les joves tenen al seu abast per fer una
estada a l'estranger, voluntariat,
pràctiques, aprenentatge d'idiomes etc. 
 Cal demanar cita prèvia.

QUÈ TROBARÀS A SABADELL?

https://web.sabadell.cat/joves

oficinajove@ajsabadell.cat

93 745 33 01

689 32 19 45

@sbdjove

C/ Blasco de Garay, 19

Si vols més informació,
Contacta amb nosaltres!

*Edició 07/2022

Pots descarregar tots els nostres 
infoexpress escanejant aquest QR

https://web.sabadell.cat/joves
https://web.sabadell.cat/programes/joves-i-cooperacio
https://web.sabadell.cat/oficinaentitats
https://web.sabadell.cat/joves
mailto:oficinajove@ajsabadell.cat
https://www.instagram.com/sbdjove/


A Sabadell apostem per una cooperació
internacional transformadora, que faci
front als reptes globals que tenim com a
societat i que es recullen en els Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS). 

Mantenen les prioritats de
desenvolupament establertes en el marc
dels anteriors Objectius del Mil·leni (ODM), a
l’hora que introdueixen un conjunt d
’objectius econòmics, socials i ambientals
ampliant la voluntat de construir societats
més pacifiques i inclusives. orientats a:

- Eradicar la pobresa
- Protegir el planeta
-Assegurar la prosperitat                                         
de les persones. 

LA PERSONA VOLUNTÀRIA és aquella que per
elecció pròpia, dedica part del seu temps a
l’acció voluntària i altruista, sense rebre
remuneració per fer-ho. A la vegada, pots
aprendre noves habilitats, conèixer persones i
treballar pel teu entorn.   Es pot fer voluntariat
en moltes àrees (oci, lleure, cultura, esports,
cooperació internacional, igualtat de gènere,
joventut, ambiental, gent gran, protecció dels
animals etc)

                    VOLUNTARIAT I                        
COOPERACIÓ INTERNACIONAL

La COOPERACIÓ INTERNACIONAL és la
col·laboració entre entitats i agents amb la
finalitat de promoure el desenvolupament
de països o col·lectius concrets en diversos
àmbits a través d'acords, accions, projectes etc.
Representa una experiència i creixement de
rellevància en la vida de la persona que hi
participa.

PROGRAMA DE COOPERACIÓ
Sabadell sempre ha estat una ciutat
solidària . El Pla Director de Cooperació
es redacta entre el Consell de Solidaritat i
Cooperació (format per entitats de
cooperació) i l'Ajuntament. 

PLATAFORMA CIUTADANA DE SUPORT
A LES PERSONES REFUGIADES I
MIGRADES 
Plataforma ciutadana on entitats i
institucions treballen en la organització
d'accions formatives i de sensibilització
per tal que la ciutadania sabadellenca
pugui colaborar en diferents aspectes de
l'acollida.

AGERMANAMENT AMB L'ARGUB
A Sabadell porta més de 30 anys treballant
per millorar la situació del poble sahràui
als campaments de persones refugiades
d'Algèria. L'Agermanament de Sabadell
amb l'Argub (ciutat del Sahara Occidental
té dues línies d'acció; l'atenció sanitària
(on personal mèdic de l'hospotal parc
taulí) es trasllada un cop l'any per atendre
pacients als campaments) i els Camps de
Solidaritat, on a través d'una
convocatòria oberta joves de Sabadell,
entre 18 i 30 anys, es traslladen als
campaments per fer una estada solidària.

 La Llei 25/2015, del 30 de juliol, 
del voluntariat i de foment de 

l’associacionisme recull els drets 
i deures de les persones 

voluntàries i de les entitats.

Per escollir, cal ser conscient de les nostres
habilitats i competències. Si no has fet mai
voluntariat, és recomanable fer algun cus  d’
Iniciació al Voluntariat (CIV). Així podràs
conèixer més a fons el voluntariat i les entitats,
els drets i deures de les persones voluntàries i
reflexionar sobre la teva opció de fer
voluntariat i les motivacions.

"

QUÈ TROBARÀS A SABADELL?

Els Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS) es van aprovar a l'
Assemblea General de les Nacions Unides
el setembre de 2015

https://www.taccbcn.com/camps-de-solidaritat-agermanament-de-sabadell/
https://www.taccbcn.com/camps-de-solidaritat-agermanament-de-sabadell/
https://voluntariat.gencat.cat/curs/curs-diniciacio-al-voluntariat/
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