
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estades a Palestina 2008 
 
 
 

Coneix la situació de primera mà i ACTUA! 
 

Contribueix al crit palestí per una PAU JUSTA 
 
 
 

Camps de treball 
Els voluntaris treballen amb la comunitat local en un projecte concret: repintar tanques, 
plantar vegetals, ajudar a reconstruir terrenys arrasats per l’exèrcit israelià... Alhora reben 
una formació sobre el conflicte, societat i cultura, assisteixen a conferències, visites... 

Brigades solidàries 
Grups de persones amb interessos concrets (associacions i entitats o grups professionals 
com metges, advocats, periodistes...) que volen aprofundir el seu coneixement o treballar 
sobre el terreny a Palestina. 

Visites a Palestina 
Un grup de com a mínim 8 persones amb interès per conèixer Palestina de primera mà, que 
elaboren un pla de viatge segons els interessos del grup i les possibilitats sobre el terreny. 

Places de voluntariat i EVS 
Diferents possibilitats de treball voluntari, de 3 setmanes a 1 any. 

Intercanvis juvenils 
Intercanvis de joves palestins i catalans per aprofundir sobre temes concrets (cultura de 
pau, ocupació i drets humans...) i intercanviar experiències. 

Assistència en viatges i estades a Palestina 
Assistència a persones que volen viatjar o realitzar estades a Palestina pel seu compte. 

 

 

 Amb la col·laboració de: 

Camps de treball a Palestina 2008 

• del 14 al 30 JUNY, Nablus, Cisjordània. 
“Esperança per demà” Universitat de An-Najah. 

• del 24 JULIOL al 4 AGOST, Ramallah, Cisjordània. 
“Universitat d’estiu de Birzeit”. 

• del 1 al 14 AGOST, Betlem, Cisjordània. 
“Reconstrucció de cases demolides” (cost especial). 

• del 3 al 17 AGOST, Jenin-Araba, Cisjordània.  
“Restauració de la història Palestina”. 

• del 15 al 26 AGOST, Jerusalem. “L’esperit dels murs místics”. 
• del 10 al 24 OCTUBRE, Jerusalem. 

“Anem cap al més profund Jerusalem”. 
• del 14 al 27 DESEMBRE, Betlem, Cisjordània. 

“Stop a l’ocupació del Nadal”. 
 

Condicions de participació: 
• Participar en el procés de selecció. 
• Assistir a la formació i l’avaluació dels camps de treball (2 caps de setmana).  
• Abonar les despeses de formació i gestió: 80 euros (inclou quota soci entitat). 
• Abonar les despeses d’allotjament i activitats durant el Camp de treball: entre 150 i 200 euros 

(excepte el de “Reconstrucció de cases demolides”) 
• Corren a càrrec del voluntari les despeses de viatges (bitllet avió...) i d’allotjament durant la 

formació. 

 
 
 
 

Brigades Solidàries a Palestina 2008 

• Grup: membres d’associacions, entitats o grups professionals (metges, 
advocats, periodistes, economistes...) 

• Contingut: Aprofundiment en la cultura i societat palestina i en el conflicte que 
es viu a la zona degut a la ocupació israeliana. Les zones, ciutats i 
organitzacions visitades estan en funció dels interessos i les necessitats del 
grup (joves, grups professionals...) 

• Període: durant tot l’any, segons disponibilitat dels voluntaris i de la XEP 
• Durada: de 10 a 15 dies 
 

Condicions de participació: 
• Assistir a la formació i l’avaluació (2 caps de setmana).  
• Abonar les despeses de formació i gestió: 80 euros (inclou quota soci entitat). 
• Corren a càrrec dels voluntaris les despeses de viatges (bitllet avió, desplaçaments, guies...) i 

d’allotjament durant la formació. Bitllet avió aprox. 600 euros + cost diari viatge-allotjament 
aprox. 30-50 euros/dia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Places de voluntariat a Palestina 2008 

• Per a qui? per a persones que vulguin realitzar activitats de suport al poble 
palestí, en associacions, escoles, entitats... i que les seves necessitats no 
s’ajustin a cap de les altres activitats ofertades. 

• Amb qui? Amb entitats de la Palestina històrica i els Territoris Ocupats, que 
treballen amb la societat palestina: nens i joves, educació no formal, lleure, 
esports, camps de refugiats, suport a la dona, drets humans, mitjans de 
comunicació i acció política... 

• Període: durant tot l’any, segons disponibilitat de les entitats palestines. 
• Durada: de 3 setmanes a 1 any.  
• El programa de Voluntariat social europeu (EVS) ofereix la possibilitat de 

dur a terme treball voluntari en associacions palestines amb estades de 3 
mesos, 6 mesos, 9 mesos i fins a 1 any.  

 

Ja es pot consultar l’oferta d’EVS per al 2008 a Palestina.  
Ciutats ofertades: Jerusalem, Haifa, Hebron, Nazareth, Be'er Sheva... 

 
Condicions de participació: 

• Participar en el procés de selecció. 
• Assistir a la formació i l’avaluació (2 caps de setmana).  
• Abonar les despeses de formació i gestió: 80 euros (inclou quota soci entitat). 
• Les despeses estan en funció de cada voluntariat, normalment s’ofereix allotjament gratuït. El 

programa EVS cobreix, a més les despeses de viatges. 

 
 

 

Visites a Palestina 2008 

• Organitzades ONG SODEPAU 
• Formació del grup: un mínim de 8 persones 
• Contingut: viatge d’aproximació a Palestina: conflicte, cultura, societat, 

problemàtiques principals, ciutats, associacions, llocs històrics i d’interès turístic. 
El recorregut i contingut del viatge el construeixen les persones que viatjaran, 
juntament amb l’entitat, segons els seus interessos i possibilitats. 

• Període: normalment es realitzen durant la 1ª quinzena d’AGOST 
• Durada: de 10 a 15 dies 
 
Condicions de participació: 

• Participar en la planificació del viatge.  
• Abonar les despeses de gestió de l’entitat. 
• Corren a càrrec del voluntari les despeses de viatges (bitllet avió, desplaçaments, guies...) i 

d’allotjament durant la formació. Bitllet avió aprox. 600 euros + cost diari viatge-allotjament. 

 

Intercanvis juvenils 

• Són per a persones d'entre 18 i 25 anys. Hi participen uns 30 joves de 
diferents països.  

• Normalment tenen una temàtica principal (minories ètniques, cultura de pau, 
diàleg intereligiós...) que es relaciona amb la  situació concreta de la societat 
palestina i en especial de la seva joventut, tant dels  territoris del 1948 com 
dels del 1967. Duren uns 12 dies. 

• Període: se’n programen durant tot l’any 
 
Condicions de participació: 

• Participar en el procés de selecció. 
• Assistir a la formació i l’avaluació (2 caps de setmana).  
• Abonar les despeses de formació i gestió: 80 euros (inclou quota soci entitat). 
• Normalment es cobreixen les despeses d’allotjament i gran part de les despeses de viatge. 

 

 
Assistència en viatges a Palestina 

Si teniu pensat viatjar a Palestina pel vostre compte, nosaltres us podem 
assessorar, oferir-vos contactes i donar-vos tota mena de recursos i informació: 
zones a visitar, associacions i entitats, com preparar el viatge (bitllet d’avió, visats, 
mobilitat a Palestina...), formació sobre la situació a la zona... 
Període: durant tot l’any. 
Durada: segons les vostres preferències. 
 
Condicions de participació: 

• Abonar les despeses de gestió: entre 40 i 80 euros (inclou quota soci entitat). 
• Es recomana assistir a la formació i l’avaluació (2 caps de setmana).  

 
 
 

 

CONTACTA AMB LA XEP per a més informació 

On som? 
Passatge del Crèdit, 7, principal 
08002, Barcelona, Telèfon: 935531543 
internacional@xarxapalestina.org,info@xarxapalestina.org 

Pots trobar més informació a:  www.xarxapalestina.org 
 
Priorització de sol·licituds per ordre d’arribada, fins a cobrir places disponibles. 
Si ens vols venir a veure primer cal que ens demanis dia i hora via mail o telf 
 
Apostem per la integració dels voluntaris a les activitats i grups de treball de la XEP i 

a les tasques de suport al poble palestí, en la mesura de les seves possibilitats. 


