




Lluís Tejedor
Alcalde del Prat de Llobregat



Col·loqui moderat per Laura Cases

Llicenciada en Periodisme i formada en comunicació dins del tercer sector associatiu 
i cooperatiu, participa com a voluntària en diferents projectes socials i culturals



Sílvia Gimeno 
Voluntària catequista, família d’acollida 

i parella lingüística 

Vull compartir una part del meu temps i dedicar-lo a 
altres persones.

No esperes riquesa monetària, però reps amistat i 
intercanvi cultural.

Em diuen coses com: “Si que tens temps lliure, no?” 
I jo els contesto: “No, em llevo aviat i trec el temps d’on 
puc, com per a qualsevol altra cosa.”

La motivació neix del fet que ningú t’obliga a fer-ho, 
ho has triat tu.



Josep M . Puig Rovira
Catedràtic de Teoria de l’Educació a la Facultat 
de Pedagogia de la Universitat de Barcelona

El que ens ha fet humans és la capacitat de cooperar.

Fer voluntariat t’inculca uns valors molt valuosos.

La gent, en general, té les mateixes ganes de donar 
que d’obtenir beneficis.

Aprenentatge i servei com a metodologia.

Per transmetre uns valors és necessari: 
    Voluntariat      
    Moment de debat 
    Atmosfera propícia
    Bona relació alumne-educador

A



Definició d’un dels voluntaris: 
El voluntariat sempre ha estat molt lligat a la religió. 
Però jo ho veig com una lluita conscient o inconscient 
del voluntari. Una manera de lluitar contra la injustícia 
del sistema ajudant els menys afavorits.
J.Mª: Molt bona definició. El voluntariat és una 
manera de fer que circulin béns de manera gratuïta, 
i s’ha d’interpretar com una manera de contribuir al 
canvi social.

Creieu que el voluntari realment no espera res a canvi?
Sílvia: No ho fas amb la intenció de rebre res a canvi, però 
sempre t’acaba aportant coses, inevitablement. Ja sigui amistat, un 
te que t’ofereixen, conèixer una altra cultura i uns altres costums...
J.Mª: Hem d’acceptar l’agraïment de les persones que es 
beneficien del treball dels voluntaris. No fer-ho seria menystenir-les. 

El voluntariat enganxa?
Sílvia: Quan vaig començar no sabia que passaria per tants 
voluntariats diferents. Vaig començar i ja no he parat; així 
que es pot dir que sí.
J.Mª: El voluntariat et fa feliç i a cada un ens aporta uns 
beneficis personals molt valuosos que sovint contribueixen 
a la nostra pròpia qualitat de vida. 



Dinàmica
Per què sóc voluntari?

Què aporto com a 
voluntari/voluntària?

Què m’aporta el voluntariat?

Com vaig començar?

Per què és important per a mi?





Vermut



Disseny i il·lustració de Laia Ruz


