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1. EL VOLUNTARIAT 



VOLUNTARI 
Persona que de manera lliure i 

sense contraprestació 
econòmica dedica part del seu 
temps  al servei dels altres o a 
interessos socials i col·lectius, 
per mitjà de la participació en 
prog. De voluntariat d’entitats 

sense ànim de lucre 

ACCIÓ VOLUNTÀRIA 

Acció duta a terme per una persona que, 
lliurement i solidàriament, per voluntat pròpia i 
sense cap compensació econòmica, dedica part 

del seu temps, com compromís de transformació 
de la societat, en el marc d’una activitat 
associativa, en un programa específic de 

voluntariat d’una entitat sense ànim de lucre. 

VOLUNTARIAT 

Conjunt d’accions i activitats d’interès 
general motivades per l’altruisme i la 
voluntat de transformació social que 

acompleixen persones físiques, voluntaris, 
que participen en projectes en el marc 

d’una entitat. 

1. EL VOLUNTARIAT 



Entitat de 
voluntariat 

Entitat privada sense ànim de 
lucre que acompleix activitats 

d’interès general, que ha decidit 
que la participació voluntària de 

ciutadans és un valor 
imprescindible en la seva missió i 

finalitats. Elabora pla de 
voluntariat. 

DESTINATARIS ACCIÓ 
VOLUNTÀRIA 

Persones físiques per a les quals l’acció 
voluntària comporta un benefici, la 

defensa de llurs drets, la millora de les 
condicions de vida o la satisfacció de 

llurs necessitats 

PROGRAMA VOLUNTARIAT 

Document formal, aprovat per 
l’entitat, que recull la voluntat de 
l’entitat d’organitzar una o més 
activitats d’interès general que 

complementin els seus objectius 

1. EL VOLUNTARIAT 



1b. CARACTERÍSTIQUES I VALORS DE L’ACCIÓ VOLUNTÀRIA 

La persona voluntària es vincula i es compromet lliurement perquè desitja ajudar a 

canviar una realitat determinada amb la voluntat de millorar-la. 

 

• Acció lliure i voluntària 

• Actitud social que respon al sentir-se solidari 

• Compromís lliure i altruista 

 

Igualment, són inherents a l’acció voluntària els principis de no-discriminació, 

pluralisme, inclusió, integració i sostenibilitat i, en general, tots els que 

inspirin la convivència i l’avenç social en una societat democràtica, 

participativa i justa. 



1b. CARACTERÍSTIQUES I VALORS DE L’ACCIÓ VOLUNTÀRIA 

CARACTERÍSTIQUES 
•Es fa lliurement 
•Es du a terme en el temps lliure 
•Transforma l’entorn i la societat 
•Implica un compromís i una responsabilitat 
mútua 
•Implica uns determinats coneixements, 
habilitats i actituds 
•Implica una relació social 
•Normalment es fa en el marc d’una entitat o 
institució a través d’un projecte concret 
•Implica un intercanvi de beneficis 
•Implica mirar-se les coses des del respecte 
•Provoca satisfacció personal 
•Respecte valors inherents al voluntariat 
•Acompliment d’activitat amb competència 
•Autonomia respecte als poders públics 
 

VALORS 
•La igualtat 
•La llibertat 
•La solidaritat 
•La transformació social 
•El compromís 
•El servei 
•L’altruisme 
•La gratuïtat 
•La responsabilitat 
•EL civisme 
•La cooperació 
•La participació 
•El sentit crític 
•L’aprenentatge 
•La generositat 
 



2. LA PERSONA VOLUNTÀRIA 



2a. QUÈ ENS MOTIVA A FER VOLUNTARIAT? 

MOTIVACIÓ 
Allò que impulsa una persona a actuar d’una determinada manera 
 
L’acció voluntària no ve donada només per una sola motivació; al contrari, en el 
voluntariat es dona una interrelació de diverses motivacions. Qualsevol pot ser 
valida perquè la persona realitzi una acció voluntària. 
 
Principals motivacions: 

• Solidàries 
• Vocacionals 
• Afectives 
• Ideològiques 
• Professionals 
• Relacionals 
• De prestigi 
• D’activisme 



2b. EL PERFIL DE LA PERSONA VOLUNTÀRIA 

La persona voluntària és una persona sensibilitzada per la realitat que l’envolta, 

que decideix intentar millorar-la. Uns dels requisits per ser persona voluntària és 

disposar de temps lliure i de voluntat per actuar. 

 

Un dels secrets per iniciar-se com a persona voluntària és anar de menys a més, 

adaptar-nos poc a poc a la nova realitat i anar concretant els diferents aspectes: de 

més a menys en el compromisos que anem assumint, de menys a més en la 

quantitat d’hores, de menys a més en la responsabilitat. 

 

Ser persona voluntària és exercir la reflexió i la crítica però sobretot és acció. Per 

tant és indispensable uns requisits de coneixements, habilitats, actituds i 

competències socials segons els criteris de cada entitat. 

 



2b. EL PERFIL DE LA PERSONA VOLUNTÀRIA 



2b. EL PERFIL DE LA PERSONA VOLUNTÀRIA 

• Formació adient al col·lectiu 

• Coneixements bàsics per la tasca a fer 

• Conèixer l’organització 

• Comprendre el projecte 

CONEIXEMENTS  

(SABER) 

• Destreses tècniques 

• Procediments específics per la tasca 

• Aplicar amb destres els coneixements, aptituds i habilitats 
per al bon desenvolupament de la tasca 

HABILITATS 

(SABER FER) 

• Coherent 

• Discret i confiable 

• Respectuós 

• Compromès i responsable 

• Actitud positiva i amb iniciativa 

• Alegre i cordial 

ACTITUDS 

(SABER SER) 

• Actitud de servei i afable 

• Capacitat d’ajudar 

• Disposició per a l’acció 

• Capacitat d’empatia i d’escolta 

• Capacitat de treballar en equip 

• Habilitats comunicatives per relacionar-se amb els altres 

COMPETÈNCIES SOCIALS 

(SABER VIURE JUNTS) 



2b. EL PERFIL DE LA PERSONA VOLUNTÀRIA 

LES PERSONES VOLUNTÀRIES DONEN 
•Temps 
•Entusiasme 
•Coneixements 
•Compromís 
•Responsabilitat 

LES ORGANITZACIONS DONEN 
•Programes 
•Formació 
•Gestió 
•Suport 
•Reconeixement 
•Motivació 
•Mitjans 
 

LES ORGANITZACIONS REBEN 
• Facilitat per aconseguir els seus 

objectius 
• Imatge i sensibilització públiques 
• Implicació en la societat 
• Representativitat 

LES PERSONES VOLUNTÀRIES REBEN 
• Coneixement 
• Amistat 
• Experiència 
• Noves habilitats 
• Satisfacció personal 



2c. LA PARTICIPACIÓ: ELEMENT FONAMENTAL DE L’ACCIÓ 
VOLUNTÀRIA 

“No tothom serveix per a tot però tothom serveix per alguna cosa”. 

 

Les entitats de voluntariat són eixos clau per a la participació social de la 

ciutadania, de tal manera que faciliten el compromís i la implicació dels ciutadans. 

 

La participació és un procés d’aprenentatge. Podem anar adquirint una sèrie 

d’habilitats per aprendre a moure’ns en el nostre entorn i créixer atents al que ens 

envolta. 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓ 
DEL 

VOLUNTARIAT 

En la comunitat és on 
concreta la seva acció  

En la institució és on pren 
part en el seu 

funcionament i en el 
projecte en el qual intervé  



2c. LA PARTICIPACIÓ: ELEMENT FONAMENTAL DE L’ACCIÓ 
VOLUNTÀRIA 

AVANTATGES 
•Es reforça el paper del voluntariat a 
l’entitat, potenciant la seva figura i 
generant un sentit d’utilitat que 
contribueix al seu benestar 
•El voluntariat es converteix en un 
agent actiu que permet dinamitzar 
les persones, els grups i els projectes 
d’intervenció. 
•Optimitza el rendiment de l’entitat. 
•Permet fins i tot ampliar serveis i 
àmbits d’intervenció. 

INCONVENIENTS 
• Cal dedicar-hi més temps per 

tal de respondre a la 
implicació adquirida. 

• Tot i donar més qualitat als 
projectes, aquests 
s’alenteixen per l’augment de 
persones que intervenen en 
el procés. 

• Cal una actitud prèvia de 
predisposició per part de tot 
l’equip implicat, per tal 
d’acceptar el canvi i les 
transformacions que genera 
la participació del voluntariat. 



2d. ELS LÍMITS DE LA PERSONA VOLUNTÀRIA 

Podríem situar els límits de la persona voluntària en tres situacions determinades: 

-El voluntari s’extralimita en el seu paper: tasques corresponents a l’equip 

professional, prenen decisions sense el consentiment de l’entitat 

-El voluntari no compleix el compromís adquirit: no complint amb els seus horaris o 

funcions (fent més hores o menys, fent més coses de les que se li demanen sense la 

coordinació amb l’entitat,, ... 

-El voluntariat duu a terme accions incorrectes pel que fa la seva tasca 

 
En fi, transmetre la idea de que el voluntari està emmarcat dins d’una organització, 
que la seva tasca s’emmarca dins d’un projecte i que hi ha coses que pot fer, perquè 
així venen definides en el seu compromís amb l’entitat, però que hi ha altres coses 
que no pot fer o que davant del dubte, ha de consultar i coordinar-se amb els 
responsables de l’entitat. 



3. EL PAPER DEL VOLUNTARI EN EL 
MARC DE L’ENTITAT 



3a. LA  NOVA LLEI DEL VOLUNTARIAT 

Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme. 

Fomentar, reconèixer, protegir i donar a conèixer l’associacionisme i el voluntariat 

com a agents de transformació social i preservar el model català de voluntariat.  

Les 5 claus d’aquesta llei: 

És una llei de consens i de tot el sector: aprovada per unanimitat al 

Parlament i que recull fins a 17 àmbits. 

Ni empreses ni administracions poden tenir voluntaris. 

Socis vs. Voluntaris. 

Es redueix la “burocratització” de les entitats de caire associatiu. 

Drets i deures dels voluntaris, entitats i destinataris: deixen de ser 

recomanacions per tenir rang de llei. 



3a. LA  NOVA LLEI DEL VOLUNTARIAT 

Voluntariat exclòs de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei. 

No s’aplica: 

Voluntariat de protecció civil, voluntariat en matèria de prevenció, extinció 

d’incendis i salvaments (normativa específica corresponent) 

Accions solidàries al marge d’entitats privades sense ànim de lucre, ni per 

parentiu, amistat o veïnatge, o com a conseqüència d’una relació civil, 

acadèmica, funcionarial, laboral o mercantil, o derivada d’una obligació 

jurídica o de pertinença. Tampoc les dutes a terme per interès propi d’una 

persona o col·lectiu, ni moviments socials. 

A projectes o campanyes puntuals que impulsen entitats sense ànim de 

lucre o administracions que mobilitzen els ciutadans per una causa concreta. 



3b. COMPROMÍS AMB L’ENTITAT 

El full de compromís entre l’entitat i la persona voluntària és l’acord que prenen i és 

on es recullen els drets i deures de la persona voluntària i ha de ser coherent amb 

els valors i la missió de l’entitat. 

 

La signatura d’aquest compromís suposa l’assumpció d’una responsabilitat 

comuna: 

Per part de la persona voluntària per a la participació dins l’entitat portant a 

terme una sèrie de tasques, ser conseqüent amb els seus deures i conèixer els seus 

drets. 

Per part de la persona de l’entitat per garantir el compliment dels drets i deures 

de la persona voluntària i els recursos necessaris perquè pugui participar. 



3b. COMPROMÍS AMB L’ENTITAT 

El full de compromís ha de contenir com a mínim: 

El caràcter voluntari i altruista de la relació 

Les funcions i les tasques acordades 

El compromís de rescabalament de les despeses assumides pel voluntari 

La formació fixada com a necessària per l’entitat. 

L’existència d’una assegurança per al voluntari. 

Ha de tenir en compte: les condicions de gènere i la conciliació de la vida laboral i 

familiar. 

 

No és obligatori per voluntaris que participen en algun programa d’una entitat de la 

qual són socis. 



3c. DRETS I DEURES DE LA PERSONA VOLUNTÀRIA 

Tenir coneixement dels drets i deures del voluntariat resulta fonamental per l’acció 

voluntària per què: 

 Permet prendre consciència del paper i funció del voluntariat dins del marc de 

l’entitat i en relació amb l’equip de treball professional. 

 Donar a conèixer la importància de la formació com a eina de qualitat en la tasca 

voluntària. 

Saber on són els límits de l’acció voluntària 

 

No hem d’oblidar què que es decideix fer voluntariat, estem adquirint tot un seguit 

de drets i deures que hem d’assumir i respectar durant tot el procés de l’acció 

voluntària. 



3c. DRETS I DEURES DE LA PERSONA VOLUNTÀRIA 

Hi ha tres aspectes fonamentals, dels drets i deures, que queden recollits en tots 

els textos legislatius: 

 Rebre informació necessària de l’entitat en què la persona voluntària realitzarà la 

seva tasca, sent un dret de la persona voluntària i un deure de l’entitat que l’acull. 

 El voluntariat té dret de rebre la formació necessària per a la seva tasca però 

també el deure de realitzar-la. 

 La persona voluntària té el dret de gaudir d’una assegurança que li permeti 

cobrir els riscos possibles que pugui patir o provocar durant l’exercici de la seva 

acció. 



3d. ARTICULACIÓ ENTRE LA PERSONA REMUNERADA I LA 
PERSONA VOLUNTÀRIA 

És molt important establir entre els voluntaris i els treballadors un marc de 

complementarietat per tal de treballar conjuntament per aconseguir l’objectiu de 

l’entitat.  

 Definició clara de responsabilitats i funcions. 

 Afavorir espais de relació i comunicació. 

 Nivell d’implicació de l’equip remunerat en el paper del voluntariat 

Algunes accions convenients per evitar el conflicte 

 

Tant el personal remunerat com el voluntariat he de ser professional en les seves 

funcions. Un professional és aquella persona que exerceix una activitat amb gran 

competència. 



4. EINES I RECURSOS PER A ORIENTAR 
EL VOLUNTARIAT 



4a. ÀMBITS DE L’ACCIÓ VOLUNTÀRIA 

Les entitats de voluntariat, normalment, s’agrupen en cinc àmbits: social, 

comunitari, cultural, ambiental i internacional. Això ens ajuda en el moment de 

seleccionar on vull fer el voluntariat.  

 

Aquests, tot i tenir objectius diversos, comparteixen tres funcions comunes que 

emmarquen i defineixen la seva actuació i també l’estructuració del voluntariat: 

• Detecció de necessitats: els voluntaris, per la seva proximitat a la realitat, 

ajuden a detectar millor les necessitats del seu entorn. 

• Intervenció: treball en benefici de la comunitat fins que la necessitat estigui 

coberta per l’administració o s’adquireixi autonomia. 

• Sensibilització o denúncia social: promouen i exerciten valors i actituds que 

són importants per a la societat. 



4a. ÀMBITS DE L’ACCIÓ VOLUNTÀRIA 

VOLUNTARIAT SOCIAL 

El seu objectiu comú és el benestar de les persones, contribuint a la millora de la 

seva qualitat de vida, ja sigui des d’aspectes físics, psíquics o socioafectius. 

PERFIL 

Persona compromesa, empàtica, amb capacitat de lliurament als altres, amb una 

sensibilitat especial per escoltar i atendre les persones, i amb capacitat per 

gestionar emocionalment les situacions difícils. 



COL·LECTIUS  

 Gent gran 

 Drogodependents 

 Persones privades de llibertat 

 Malalts temporals o terminals 

i les seves famílies 

 Persones immigrades i 

refugiades 

 Minories ètniques 

 Persones en situació de 

pobresa i exclusió social 

 Persones amb discapacitat 

 Persones en dificultats social 

 Infància i joventut en risc 

 

4a. ÀMBITS DE L’ACCIÓ VOLUNTÀRIA 



4a. ÀMBITS DE L’ACCIÓ VOLUNTÀRIA 

FUNCIONS I TASQUES 

 Acompanyament 

individualitzat 

 Acompanyament a la mort i el 

dol 

 Orientació i ajut a la reinserció 

 Animació i dinamització 

hospitalària 

 Acollida a la llar, alfabetització 

i adaptació a una nova cultura 

 Tasques de prevenció i 

integració 

 Sensibilització i 

reconeixement de la diversitat 

 Repartiment d’aliments i 

foment d’hàbits de treball 

 Activitats lúdiques, culturals, 

transport i formació 

 Orientació en l’assessorament 

jurídic i psicològic 



4a. ÀMBITS DE L’ACCIÓ VOLUNTÀRIA 

VOLUNTARIAT COMUNITARI 

Dins d’aquest àmbit hi englobem tot un seguit d’actuacions ciutadanes 

encaminades a millorar la comunitat on viuen. Promouen la participació social i 

faciliten canals d’integració de les persones a la vida ciutadana. 

PERFIL 

Persona amb sensibilitat cívica, amb uns certs coneixements sobre el teixit 

associatiu, amb capacitat empàtica i de treball en equip. 



TIPUS DE CENTRES/ENTITATS 

 Centres comunitaris 

 Entitats d’educació en el lleure 

 Associacions de veïns 

 Entitats de sensibilització ciutadana 

 Clubs esportius 

 Ampa 

 

4a. ÀMBITS DE L’ACCIÓ VOLUNTÀRIA 



4a. ÀMBITS DE L’ACCIÓ VOLUNTÀRIA 

FUNCIONS I TASQUES 

 Dinamització sociocultural 

 Organització de diferents 

projectes o activitats 

 Planificar, realitzar i avaluar 

activitats en lleure d’infants i joves 

 Organització de festes 

populars i tradicionals 

 Intercanvi de serveis 

 Defensa dels drets humans, 

moviments pacifistes, drets de 

col·lectius. 

 Formació i foment d’un esport 

 Col·laboració en realització de 

diferents actes o activitats. 

 



4a. ÀMBITS DE L’ACCIÓ VOLUNTÀRIA 

VOLUNTARIAT CULTURAL 

Les entitats d’aquest àmbit treballen la cultura en sentit ampli: dinamització 

cultural, tant de conservació i difusió com de millora i creació. 

 La cultura popular i tradicional 

La dinamització, difusió i defensa del patrimoni cultural 

La dinamització de la producció cultural o artística 

 La dinamització cultural comunitària 

PERFIL 

Persona amb interès per la cultura i el seu desenvolupament, amb capacitat creativa 

i dinàmica, que té competències socials i/o intel·lectuals i/o artístiques d’acord amb 

la tasca concreta i amb capacitat de treball en equip. 



TIPUS DE CENTRES/ENTITATS 

 Entitats en defensa del patrimoni 

 Camps de treball de recuperació del patrimoni 

 Associacions de promoció de la cultura popular i tradicional 

 Associacions que promouen altres cultures 

 Associacions artístiques 

 Casals i ateneus 

 Associacions de comunicació 

 Associacions de recerca cultural 

4a. ÀMBITS DE L’ACCIÓ VOLUNTÀRIA 



4a. ÀMBITS DE L’ACCIÓ VOLUNTÀRIA 

FUNCIONS I TASQUES 

 Actuacions de millora i recuperació del patrimoni cultural 

 Participació en les activitats i actuacions de cultura popular 

específiques. 

 Suport organitzatiu u logístic a les activitats i actuacions culturals 

 Difusió de la cultura 

 Recull, investigació i recuperació del patrimoni cultural 

 Elaboració de materials educatius u de sensibilització cultural 



4a. ÀMBITS DE L’ACCIÓ VOLUNTÀRIA 

VOLUNTARIAT AMBIENTAL 

Promou la defensa del medi ambient i les bones pràctiques per tal de fer possible 

un món més sostenible mitjançant accions d’educació i sensibilització ambiental i 

de protecció i millora de l’entorn. 

PERFIL 

Persona amb especial sensibilitat en qüestions medioambientals, amb compromís 

pel medi ambient i la transformació social per a la sostenibilitat, amb coneixements 

especialitzats i/o voluntat d’adquirir-los, amb afany de descoberta i d’actuar en la 

natura i a l’aire lliure, i amb capacitat de treball en equip. 



EIXOS D’ACTUACIÓ 

 Educació i sensibilització ambiental 

 Protecció i millora de l’entorn 

4a. ÀMBITS DE L’ACCIÓ VOLUNTÀRIA 



4a. ÀMBITS DE L’ACCIÓ VOLUNTÀRIA 
FUNCIONS I TASQUES 

 Sensibilitzar la població sobre la situació mediambiental local i global 

 Donar a conèixer les relacions existents entre el medi ambient i la 

qualitat de vida de les persones 

 Sensibilitzar la població sobre la importància d’interioritzar i posar en 

marxa hàbits de consum responsable 

 Fomentar la utilització responsable d’espais i recursos naturals 

 Actuacions de promoció de descoberta del medi 

 Tasques de defensa, recuperació ambiental i custòdia del territori 

 Seguiment de la biodiversitat 

 Actuar, a través d’equips mediambientals sobre emergències ambientals 

 Elaboració de materials educatius i de difusió ambiental 

 Actuacions i campanyes de denúncia social 



4a. ÀMBITS DE L’ACCIÓ VOLUNTÀRIA 

VOLUNTARIAT PER A LA SOLIDARITAT INTERNACIONAL 

Es realitzen projectes de desenvolupament integral i accions d’educació per al 

desenvolupament (sensibilització, formació, investigació i incidència política) a 

favor de països empobrits del Sud. 

PERFIL 

Persona amb interès per la realitat internacional, amb sensibilitat cap a les 

desigualtats a escala mundial i capacitat de col·laborar en equip, amb àmplies 

habilitats socials i de comunicació, així com amb capacitat d’iniciativa 



EIXOS D’ACTUACIÓ 

 Educació per al desenvolupament 

 Cooperació per al desenvolupament 

 Acció humanitària i d’emergència 

4a. ÀMBITS DE L’ACCIÓ VOLUNTÀRIA 



4a. ÀMBITS DE L’ACCIÓ VOLUNTÀRIA 

FUNCIONS I TASQUES 

 Accions i campanyes de sensibilització 

 Elaboració de materials didàctics i de difusió/sensibilització 

 Campanyes per donar suport econòmic a projectes per al 

desenvolupament 

 Accions i campanyes d’incidència política i de mobilització social 

 Formació / alfabetització / capacitació 

 Estudis, treballs de recerca i d’investigació 

 Accions de sensibilització d’acció humanitària 

 Projectes per al desenvolupament en països empobrits del Sud 

 Actuacions d’emergència i suport logístic 



4a. ÀMBITS DE L’ACCIÓ VOLUNTÀRIA 

ON TROBAR MÉS INFORMACIÓ PER ÀMBITS 

 

Voluntariat Social 

Representat per la Federació Catalana de Voluntariat Social. Més informació. 

•Servei d’assessorament: 933 141 900 / voluntaris@voluntaris.cat 

Voluntariat ambiental 

Representat per la Xarxa de Voluntariat Ambiental 

Altres àmbits 

Més informació a Xarxanet 

mailto:voluntaris@voluntaris.cat
mailto:voluntaris@voluntaris.cat
mailto:voluntaris@voluntaris.cat
http://www.xvac.cat/
http://www.xvac.cat/
http://www.xvac.cat/
http://www.xvac.cat/
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http://www.xvac.cat/
http://www.xvac.cat/
http://xarxanet.org/fes-voluntariat


4a. ÀMBITS DE L’ACCIÓ VOLUNTÀRIA 

Voluntariat comunitari 

 
Moviment veïnal 
Confederació d’Associacions de veïns i veïnes de Catalunya (CONFAVC) 
Federació d’Associacions de Veïns de Catalunya (FAVIBC) 

 
Entitats d’educació en el lleure 
Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge 
Fundació Catalana de l’Esplai 
Esplais Catalans 
Moviment de Centres d’Esplais Cristians (MCECC) 
 

Voluntariat per a la solidaritat internacional 
Federació Catalana d’ONGs pels Drets Humans 
Coordinadora d'ONG Solidàries de les comarques gironines i l'Alt Maresme   
Coordinadora d'ONGD i altres moviments solidaris de Lleida   

 

http://cercador.confavc.cat/
http://www.favibc.org/
http://www.fceg.cat/
http://www.fundesplai.org/
http://www.esplac.cat/
http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/peretarres/webs/mcecc/home/el_mcecc/que_es
http://www.fcongd.org/fcongd/
http://www.fcongd.org/fcongd/
http://www.fcongd.org/fcongd/
http://www.fcongd.org/fcongd/
http://www.solidaries.org/
http://www.solidaries.org/
http://www.solidaries.org/
http://www.coordinadora-ongd-lleida.cat/web.asp
http://www.coordinadora-ongd-lleida.cat/web.asp


4a. ÀMBITS DE L’ACCIÓ VOLUNTÀRIA 

Altres: 

Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) 

Federació d’Ateneus de Catalunya (Voluntariat cultural/Voluntariat comunitari) 

 

 

http://www.cnjc.cat/ca/entitats
http://www.ateneus.cat/


4a. ÀMBITS DE L’ACCIÓ VOLUNTÀRIA 

http://voluntaris.cat/serveis/mirades/


4b. CONÈIXER L’ENTITAT 

CONEIXEMENT DE L’ENTITAT I DEL SEU IDEARI I/O PROJECTE D’ACCIÓ 

 

És imprescindible que hi hagi una feina de reflexió prèvia sobre la responsabilitat 

que comporta i sobre la ideologia de l’organització per part de la persona 

voluntària.  

 

Totes les entitats de voluntariat haurien de garantir, doncs, els espais necessaris 

perquè les persones interessades a incorporar-s’hi puguin conèixer el seu ideari i 

els seus projectes d’acció, així com també que les persones voluntàries que ja hi 

participen continuïn coneixent i recordant la missió i els valors de l’entitat. 

 

 

 



4b. CONÈIXER L’ENTITAT 

Aquests espais són: 

 Entrevista o sessió informativa 

Formació inicial sobre l’entitat 

Acolliment a la tasca voluntària 

Formació per al voluntariat 

Reunions del grup d’activitat o equips de treball 

Espais específics per treballar el coneixement de l’entitat 

Espais i/o documents diversos 



4b. CONÈIXER L’ENTITAT 

EL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ EN L’ENTITAT 

En aquest procés existeixen tres elements clau: 

 La informació 

La formació 

La motivació 

És important que des del primer moment la persona voluntària conegui les 

possibilitats de participació que té a l’entitat i el compromís que adquireix. 



4b. CONÈIXER L’ENTITAT 

EL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ EN L’ENTITAT 

La persona pot participar en l’entitat en diferents àmbits. Un d’ells és en l’equip de 

treball de l’activitat. Aquesta activitat pot ser un projecte en concret com un 

esdeveniment puntual i sempre trobarem diferents fases de l’acció: 

• Identificació de les necessitats i col·lectius vulnerables. 

•Formulació dels projectes per atendre les necessitats detectades 

•Execució de les accions programades 

•Avaluació de l’activitat 

 



4b. CONÈIXER L’ENTITAT 

FASES DEL PROJECTE FUNCIONS PERSONA VOLUNTÀRIA 

IDENTIFICACIÓ 
- Detectar les necessitats 
- Expressar les necessitats 
- Proposar intervencions 

FORMULACIÓ 
- Participació en la determinació dels objectius 
- Conèixer i valorar els projectes des de la seva globalitat 
- Seguir i valorar el disseny tècnic  

EXECUCIÓ 
- Desenvolupar les activitats i participar-hi 
- Participar en els òrgans de coordinació establerts 

AVALUACIÓ 

- Realitzar l’avaluació dels projectes conjuntament amb la 
persona responsable del projecte 
- Participar en els òrgans de seguiment establerts 
- Valorar la participació voluntària en els projectes 



4C. MÉS INFORMACIÓ SOBRE VOLUNTARIAT 

ON TROBAR MÉS INFORMACIÓ 

 

Federació Catalana del Voluntariat Social (FCVS) 

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva 

 

Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya 

 

Voluntariat.org 

 

Xarxanet 

 

 

http://www.voluntaris.cat/
http://www.voluntaris.cat/
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/index.html
http://www.voluntaris.cat/
http://www.voluntaris.cat/
http://www.xvac.cat/
http://www.voluntaris.cat/
http://www.voluntaris.cat/
http://www.voluntariat.org/
http://www.voluntaris.cat/
http://www.voluntaris.cat/
http://xarxanet.org/fes-voluntariat


4C. MÉS INFORMACIÓ SOBRE BORSES DE VOLUNTARIAT 

Voluntariat Social 

Federació Catalana del Voluntariat Social (FCVS) 

Borsa de Voluntariat Jove | Borsa de Voluntariat.  

Borsa de voluntariat de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva 

Voluntariat ambiental 

Representat per la Xarxa de Voluntariat Ambiental 

 

Altres 

Crides de voluntariat – Xarxanet 

Vols fer voluntariat? – Voluntariat.org 

Crides de voluntariat – Torre Jussana 
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4C. MÉS INFORMACIÓ SOBRE FORMACIÓ EN VOLUNTARIAT 

Formació sobre voluntariat (FCVS) Formació sobre voluntariat (Gene) 

Formació sobre voluntariat (Xarxanet) 

http://voluntaris.cat/serveis/formacio/laula-del-voluntari/
http://www.voluntariat.org/Agenda-de-cursos-del-PFVC
http://xarxanet.org/agenda/curs


4C. ALTRE INFORMACIÓ D’INTERÉS 

ASSESSORAMENT I INFORMACIÓ SOBRE VOLUNTARIAT (FCVS) 

Barcelona 
Sessions informatives sobre voluntariat.  
Entrevista personalitzada d’assessorament per fer voluntariat. 

voluntaris@voluntaris.cat | (933141900) 
 

Tarragona 
Entrevista personalitzada per assessorar sobre les diferents opcions. 

tarragona@voluntaris.cat | 877 05 06 13 
 
Lleida 
Entrevista personalitzada d’assessorament per fer voluntariat. 

lleida@voluntaris.cat | 973106834 
 

Girona 
Entrevista personalitzada d’assessorament per fer voluntariat. 

girona@voluntaris.cat | 972 227 911 

 

 

mailto:voluntaris@voluntaris.cat
mailto:tarragona@voluntaris.cat
mailto:lleida@voluntaris.cat
mailto:girona@voluntaris.cat


UN PETIT REGAL 

https://www.youtube.com/watch?v=7oTReISjjyg

