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'El 13 per clltfi delapoblacif catalana
re ahtza tas que s de v oluntariat'

$Josep Maila Ganyelles 6s gerent
de l'lncavol i aquests dies esti a
Tortosa per pafticipat en la sisena
edici6 de I'Escola d'Estiu del
Voluntadat. Des de la seva posici6
fa una anilisi molt positiva de
I'associacionisme i el voluntariat a
Gatalunya.

Jonlra Grl-aseRT/ToRrosa
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-Qud 6s l ' lnstitut Catald delVo-
luntariat?
-Ulncavol 6s un organisme depe-
nent del Departament de Benestar
Social de la Generalitat. Es va cre'
ar I'any 1991 amb dues missions bb-
siques: la promoci6 del voluntariat
a trav6s de les associacions i en-
titats, i I'establiment de mecanis-
mes de suport al teixit associatiu,
perqud tingui m6s forga i assolei-
xi els objectius marcats de millo-
ra del benestar social, augment de
la qualitat de vida i reforq de la par-
ticipaci6 civica.

-Quins s6n els reptes m6s im-
mediats de l ' lncavol?
-En aquests moments, el m6n as-
sociatiu t6 davant uns reptes molt
importants, com s6n la societat de
la informaci6, els processos de glo-
balitzaci6,laUni6 Europeai la re-
cerca de nous perfils de volunta-
riat. Davant d'aquests rePtes ens
interessa promoure un debat des
del propi sector associatiu, perd
comptant amb la complicitat de la
Generalitat i buscant nous agents,
com empreses privades, univer-
sitats i mifiars de comunicaci6, per-
qud s'impliquin en I'objectiu comf
de reforgar la capacitat associativa
de la societat catalana.

-Quina 6s la realitat del volunta'
riat a Catalunya?
-Per dir les grans xifres, a Catalunya
hi ha 670.000 persones que fan vo-
luntariat, 425.000 dels quals ho fan
de manerapermanent. Per tant, hi
hauna quantitat molt imPortant de
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-El sector associatiu ha sabut
: -

socials i ha sabut donar resPosta
a les noves demandes, de vegades
amb molta m6s rapidesa que la Prd
piaAdrninistraci6. Hi ha una com-
plexitat social molt gran en tots els
dmbits i de vegades cal actuar en
un sentit de I'oPortunitat, la in-
novaci6 i la creativitat.

-l- Escola d'Estiu coincideix amb
I'Any Internacional del Voluntariat.'.
-IjAny Internacional del Volunta-
riatva ser declarat per I'assemblea
general de les Nacions Unides, la
qual cosa demostra que el volun-
tariat 6s veritablement un fenomen
social cada vegada m6s imPortant
i reconegut arreu del m6n' A
m6s, a Catalunya es pot Parlar d'un
model propi de voluntariat, ja que
les associacionS aposten per la pres
taci6 d'uns serveis, Perb, sobretot,
per assolir una societat m6s forta,
democrbtica, responsable i cohe-
sionada.
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voluntaris, aproximadament el
13 per cent de la poblaci6 major
de 16 anys ho 6s. Aquests volun-
taris, que tenen un perfil molt di-
vers, participen atra'i76s de m6s de
30.000 associacions, entitats i
firndacions sense )nim de lucre que

presten algun tipus de servei a la
comunitat, ja sigui en I'imbit so-
cial, cultwal, mediarnbiental, de co'
operaci6 internacional...

-Es podria parlar, doncs, d'un Pro'
c5s de transformaci6?


