NORMATIVA DE PARTICIPACIÓ
Brigades de Solidaritat 2019
REQUISITS MÍNIMS
i) Confluir amb els valors i missió de l’ACP i l'FPS.
ii) Tenir més de 20 anys.
iii) Residir a Catalunya o tenir facilitats per desplaçar-se.
iv) Assistir a totes les jornades de la formació.

PROCÉS D'INSCRIPCIÓ
i) Assistir a una de les sessions informatives.
ii) Omplir el formulari d’inscripció.
iii) Et contactarem per realitzar una entrevista personal.
*A començament de maig t'informarem si has superat el procés
d'inscripció i, en cas afirmatiu, a quina Brigada participaràs.
iv) Si et seleccionem, assumir els pagaments abans de la formació (mitjans de maig).
v) A mitjans de maig realitzarem una reunió conjunta amb tot el grup de la Brigada on viatjaràs
per conèixer el grup i comprar els bitllets d'avió.
*Els bitllets d'avió es compraran de forma conjunta amb tota la Brigada,
i seran tramitats pel grup seguint les indicacions de l'ACP i FPS.
BRIGADES DE SOLIDARITAT
i) Participar a tot el procés de formació presencial*:
•
•
•

Divendres 28 de juny (tarda).
Dissabte 29 de juny.
Cap de setmana 6-7 de juliol**.
*L’assistència a la formació de les Brigades de Solidaritat és de
caràcter obligatori. Per poder viatjar a terreny s’haurà d’assistir a un
mínim del 90% de totes les sessions de formació.
**El cap de setmana 6-7 de juliol inclou la nit. Les despeses associades
a l'alberg a on es passa la nit estan incloses dins de la quota de
formació.

ii) Viatjar a terreny amb la Brigada al país en qüestió.
iii) A la tornada, participar en la jornada d'avaluació de la Brigada. També et convidarem a
formar part de la xarxa de persones defensores dels DDHH relacionades amb les realitats
viscudes a cada país i el procés formatiu previ.
iv) Contribuir en la difusió i sensibilització per mitjà d'actes públics, xerrades, mitjans de
comunicació, així com través de l'elaboració d'escrits al Bloc com a través de les xarxes
socials.
COMPROMISOS DE LES BRIGADISTES
i) Contractar una assegurança de viatges i prendre les precaucions mèdiques necessàries.
ii) Manifestar a les persones responsables de l’ACP i FPS qualsevol incidència, malaltia o
circumstància personal que pogués generar dificultats durant la participació en la Brigada o
posar en perill el seu correcte desenvolupament.
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iii) Estar disposada a adaptar-se a les condicions de vida dels països i organitzacions
receptores, seguir les indicacions tant de la coordinació d'ACP i FPS com de les persones
responsables de l’organització al país receptor.
iv) Conèixer i acceptar les línies d’acció de ACP i FPS i la Normativa de Participació de
l’activitat de Brigades de Solidaritat, així com participar en el programa de Brigades de
Solidaritat amb compromís i responsabilitat, actuant conseqüentment en la durada d'aquesta,
respectant i recordant en tot moment que les activitats que se'n deriven tant en el país de
destinació com a Catalunya es fan en nom d'ACP i FPS.
COMPROMISOS ECONÒMICS
i) Abonar la quota de soci de 30€ i la quota d’inscripció i formació de les Brigades de Solidaritat
de 90€.
ii) Fer-se càrrec de les despeses dels bitllets.
iii) Fer-se càrrec de les despeses associades als desplaçaments interns a terreny (taxi, bus,
etc.) i la manutenció durant la Brigada (allotjament, dietes, etc.).

