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El voluntariat és l’eix central de funcionament del Centre Delàs d’Estudis per la Pau. La 

funció principal de l’entitat és desenvolupar recerca, materials i argumentari crític per 

la pau i el desarmament, que pugui incentivar el coneixement, l’emancipació social i 

l’acció i l’activisme per tal d’incentivar la transformació social. La recerca i els materials 

desenvolupats es realitzen per persones que col·laboren voluntàriament a l’entitat a fi 

de realitzar aquesta recerca, aprendre de manera col·lectiva, i contribuir activament a 

la pau i al desarmament a través de la difusió i divulgació dels continguts realitzats 

mitjançant xerrades, tallers, publicació d’articles entre d’altres. Aquestes persones 

s’organitzen de manera autònoma a través del Grup de Treball del Centre Delàs i de les 

seves línies de treball. 

La independència del Centre Delàs a totes les seves seves publicacions, no seria possible 

sense la recerca, compromís i activisme altruista de les seves col·laboradores, que 

complementen la tasca del Centre des de diferents perspectives i especialitzacions. 

 

Perfil de les persones voluntàries: 

El perfil de les persones voluntàries del Centre Delàs requereix únicament compartir 

els valors pacifistes de l’entitat, i tenir com a mínim coneixements, interès i motivació 

sobre alguna de les línies de recerca i acció de l’entitat: 

Armament nuclear 

Comerç d’armes 

Despesa militar 

Empreses militars i de seguretat privada 

Finançament de les armes 

http://centredelas.org/linies_recerca/armament-nuclear/
http://centredelas.org/linies_recerca/comerc-darmes/
http://centredelas.org/linies_recerca/despesa-militar/
http://centredelas.org/linies_recerca/empreses-militars-i-de-seguretat-privada/
http://centredelas.org/linies_recerca/financament-de-les-armes/


 

 

Forces Armades 

Gènere i cultura militar 

Indústria i R+D militar 

Militarització de fronteres 

Militarisme i crisi ambiental 

Noves armes i militarització 

Operacions militars a l’exterior 

Pau i noviolència 

Seguretat i defensa 

Terrorisme 

 

1.Funcionament i acollida del voluntariat 
 
És possible ser voluntària del Centre Delàs sumant-se a un dels nostres grups de recerca 
i anàlisi -els nostres investigadors són voluntaris- o campanyes, i participant de les 
reunions mensuals del Grup de Treball del Centre, així com de diverses reunions de les 
temàtiques que es treballen en cada moment. 
Les persones investigadores del Centre Delàs són per definició sòcies de l’entitat de ple 

dret un cop hagin sigut acceptades per l’assemblea, independentment de la seva 

contribució econòmica. Pots ser investigadora i col·laboradora i a més sòcia del Centre 

Delàs i participar dels espais de decisió de l’entitat. 

 

1.1 Captació 

Existeixen diferents mecanismes per fer-ne la màxima comunicació. Des de la mateixa 
pàgina web de l’entitat, enviant un butlletí informatiu als subscriptors, a través de les 
xarxes socials. 
El mecanisme de comunicació amb les persones que volen col·laborar és: 
-Contacte directe: a través de xerrades pròpies o organitzades per entitats 
col·laboradores.  
-El butlletí i la pàgina web amb continguts que donen peu a facilitar el contacte a 
l’apartat: col·labora. 
 

http://centredelas.org/linies_recerca/forces-armades/
http://centredelas.org/linies_recerca/genere-i-cultura-militar/
http://centredelas.org/linies_recerca/industria-i-rd-militar/
http://centredelas.org/linies_recerca/militaritzacio-de-fronteres/
http://centredelas.org/linies_recerca/militarisme-i-crisi-ambiental/
http://centredelas.org/linies_recerca/nous-armaments-i-militaritzacio/
http://centredelas.org/linies_recerca/operacions-militars-a-lexterior/
http://centredelas.org/linies_recerca/pau-i-noviolencia/
http://centredelas.org/linies_recerca/seguretat-i-defensa/
http://centredelas.org/linies_recerca/seguretat-i-defensa/


 

 

Definició de la demanda 
El Centre Delàs demanda persones voluntàries, i així ho fa palès a l’espai web definit, 
per desenvolupar les següents tasques: 

 Recerca per la pau i l’armamentisme 

 Traduccions 

 Campanyes i accions d’incidència i sensibilització 

 Comunicació i divulgació 

 Suport administratiu 
 
Difusió de la demanda 
Espai web per ser voluntari/col·laboradora al Centre Delàs: http://centredelas.org/fes-
te-collaborador-a/ que serà difós amb la Newsletter mensual i les xarxes socials de 
l’entitat. 
Es requereix que les persones interessades enviïn a través del formulari una carta de 
presentació i motivació per sumar-se al Centre Delàs com a voluntàries. 
 

1.2 Acollida 

Entrevista 

Les persones que passin el primer filtre de la carta de presentació i motivació seran 

contactades per fer una entrevista personal, presencial o online, amb la persona de 

referència d’acollir les voluntàries segons temàtica i localització.  

Objectius i tasques 

En una segona entrevista es definiran els objectius i tasques, horaris i recursos i la 

persona de referència a l’entitat, i també s’afegirà la persona voluntària als grups de 

comunicació interns establerts. 

Document de compromís 

Es signarà un document de compromís, prèviament consensuat entre l’entitat i la 

persona que s’incorpora a fer voluntariat, on s’indiquin les tasques i horaris de la 

persona voluntària, i es lliurarà la carta de voluntariat, on hi consten els drets i deures 

de la persona voluntària. 

 

1.3. Incorporació 

Presentació a l’equip tècnic i el Grup de Treball 

http://centredelas.org/fes-te-collaborador-a/
http://centredelas.org/fes-te-collaborador-a/


 

 

La nova persona voluntària serà presentada telemàticament o presencialment a l’equip 

tècnic de l’entitat (les treballadores) i al Grup de Treball durant la reunió mensual, de la 

que formarà part fins al dia en què decideixi fer la seva desvinculació de l’entitat, si es 

dona el cas.  

L’acollida serà a càrrec de la persona coordinadora del voluntariat de l’àrea o territori 

corresponent, que serà o bé la delegada territorial del Centre Delàs o bé una altra 

persona del Grup de Treball amb un bon coneixement de l’organització. El coordinador 

de voluntariat assegurarà una correcta acollida amb l’organització d’una agenda de 

presentacions i informant de la incorporació als grups de comunicació de l’entitat de la 

persona voluntària. Es mostrarà el lloc on desenvoluparà l’acció voluntària en cas de ser 

presencial, i se li recordaran les funcions i tasques que haurà de dur a terme. L’entitat 

gestionarà la pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil i accidents del gruix de 

persones voluntàries. 

 

1.4 Formació 

L’entitat disposa d’objectius formatius (general, específica o continuada) per a les 

persones voluntàries. La persona voluntària conjuntament amb la persona coordinadora 

de voluntariat establiran la metodologia que seguirà, i la planificació i tipologia de les 

formacions. Una vegada el voluntari hagi fet la formació caldrà fer una avaluació 

contínua dels aprenentatges i la seva aplicació pràctica. 

 

Pla de formació intern: 

Objectius formatius 

Metodologia 

Planificació 

Tipologia de formacions 

Avaluació 

 

1.5.- Seguiment 

Suport personalitzat i autonomia propositiva: 

L’inici del voluntariat es produirà des d’aquest moment, ja que des del Centre Delàs es 

promou un voluntariat amb capacitat de participació crítica a l’entitat i decisió 

autònoma de tasques segons interessos i motivacions. Per complir amb aquesta qüestió 

s’incentiva que les persones voluntàries siguin les que proposin i indiquen les recerques, 

temàtiques i campanyes en les que participa l’entitat, sempre que aquestes estiguin 

alienades amb la cultura de pau i el desarmament. 



 

 

1.6.- Desvinculació  

Si una persona col·laboradora expressa la seva intenció d’aturar la seva col·laboració, ja 

sigui de manera temporal o permanent s’oferirà per part d’alguna persona integrant del 

Grup de Treball l’oportunitat d'expressar els seus motius, de manera que es puguin 

incorporar millores en el funcionament i la gestió de les persones col·laboradores. 

Alhora s’oferirà a la persona la realització d’una carta assenyalant les seves aportacions 

realitzades a l’entitat. 

 

2. Espais per a les persones col·laboradores 
 

2.1 El Grup de Treball del Centre Delàs 

 
L’entitat compta de manera estable amb 20 persones investigadores que integren el 

Grup de Treball. Amb reunions mensuals aquest és un espai de coordinació i 

dinamització de les recerques i tasques que realitza el centre i és, alhora, un espai 

d’aprenentatge i debat col·lectiu. En aquest espai participen totes les persones 

col·laboradores i simpatitzants, així com les persones que integren l’equip tècnic 

(assalariades) per tal de gestionar i organitzar les activitats, recerques i publicacions que 

surten d’aquest espai. En aquestes reunions també s’exposen els diferents treballs que 

duen a terme les persones integrants de cada línia de treball, de manera que tothom 

estigui informat i pugui sumar-se a activitats o recerques puntuals. 

També és un dels primers espais de contacte per a les persones que volen col·laborar de 

manera voluntària, després d’una entrevista que pot haver realitzat qualsevol persona 

integrant d’aquest mateix grup. 

El Grup de Treball és, per tant, l’eix que vertebra les línies de treball, les recerques i 

activitats a realitzar i els posicionaments sobre temes d’actualitat de l’entitat, així com 

qui avalua de manera interna les tasques realitzades. Aquest és el principal òrgan 

d’organització i col·laboració per a les persones voluntàries. 

 

2.2 Espais d’intercanvi auto-organitzats entre voluntaris 

 
L’entitat vetlla per potenciar i facilitar les trobades entre persones voluntàries que 

normalment es realitzen de manera autogestionada per les pròpies col·laboradores. 

L’equip tècnic i la persona coordinadora vetllen per donar el suport per la realització 

d’aquestes trobades, reservant espais de reunió, aportant eines tecnològiques 

(ordinadors, micros i càmeres per trobades online) o altres materials que puguin ser 

requerits.  



 

 

 

2.3 Suport en trobades locals, nacionals i internacionals 
relacionades amb la pau i el desarmament que formin part dels 
objectius estratègics de l’entitat. 
 
Així mateix, l’entitat incentiva la participació de les persones voluntàries a diferents 

espais d’activisme, recerca i formació per la pau i el desarmament. Aquest suport es 

realitza mitjançant dues vies: 

-Es manté a totes les persones voluntàries informades de manera setmanal sobre 

possibles actes, publicacions, xerrades i cursos relacionats a través d’un compte de 

correu específic intern. 

-S’aporten eines i recursos per facilitar la participació en aquest espai. 

 

 

 

 

Aprovat a Junta el 29 d’abril de 2022 

 

 

 

 


