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“Els reptes del sector associatiu han de ser també els reptes de la Generalitat de Catalunya,
perquè hem de ser capaços de treballar cada dia més els uns al costat dels altres per al
benestar i el progrés de Catalunya. Dic els uns al costat dels altres perquè l’esperit de
col·laboració i la capacitat de generar complicitats és precisament un requeriment dels nous
temps, i forma part d’aquesta nova cultura organitzativa i de treball en xarxa que hem
d’anar projectant cap al futur.

Els hem anunciat la voluntat d’iniciar, amb motiu de l’Any Internacional del Voluntariat,
però depassant-lo sobradament, un procés intens de debat, establint complicitats i arribant
en darrer terme a un Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat. Això ens obligarà
a tots a posar-hi un gran esforç de consens i una visió de país.
I novament ens caldrà parlar de drets i deures, de reptes compartits i de coresponsabilitats.
Però el tema s’ho val. Els voluntaris i voluntàries, les associacions, i Catalunya, es mereixen
tenir un sector fort i consolidat”.

Irene Rigau
Consellera de Benestar Social

15 i 16 de juny de 2001
Barcelona

(Fragment extret del discurs amb motiu de la celebració del Dia Internacional del Voluntariat de 2000)

Dissabte, 16 de juny
Casa del Mar
Albareda, 1
Barcelona

Divendres, 15 de juny
Auditori del Centre Cultural
de la Fundació “la Caixa”
Pg. de Sant Joan, 108
Barcelona
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La inscripció resta limitada a l’aforament
i segons l’ordre d’inscripció 900 300 500

MÉS INFORMACIÓ:

93 228 73 12

c/e: incavol@correu.gencat.es

www.voluntariat.org

93 228 71 00
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Divendres, 15 de juny
Auditori del Centre Cultural de la Fundació “la Caixa”

10.00 h PRESENTACIONS SIMULTÀNIES

10.30 h Pausa i cafè

12.00 h

“Reptes de futur del voluntariat” “Reptes de futur del tercer sector”

14.00 h Dinar

16.00 h PONÈNCIES SIMULTÀNIES

Dissabte, 16 de juny
Casa del Mar

18.30 h PRESENTACIÓ
Sr. Josep Lluís Cleries
Director general d’Acció Cívica i Vicepresident de l’INCAVOL

18.45 h PRESENTACIÓ DEL PROCÉS 2001-2002
Sr. Josep Maria Canyelles
Gerent de l’INCAVOL

19.00 h CONFERÈNCIA:
“Model català d’Associacionisme, voluntariat i participació”
Sr. Francesc Torralba
Professor Titular de la Universitat Ramon Llull

20.00 h TAULA RODONA:
“Què pot aportar el moviment associatiu i de voluntariat
a la societat del segle XXI?”
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COL.LOQUIS SIMULTANIS

Un procés de creixement i participació
amb la màxima implicació i pluralitat

El voluntariat
i el moviment associatiu,

en marxa!

Situació i perspectiva 
del tercer sector a Catalunya
Sr. Alfred Vernis
Professor de l’Institut de Direcció
i Gestió Pública d’ESADE

Procés de realització del Llibre Blanc
del tercer sector cívicosocial a Catalunya
Sr. Pau Vidal
Director de l’estudi del Llibre Blanc

“Qualitat i innovació
en el sector associatiu”
Sr. Josep Maria Costa
Costa i Associats

Estudi “El voluntariat a Catalunya”
Sr. Enric Renau 
Director de l’Institut DEP

“Societat de la Informació
i nova cultura organitzativa”
Sr. Artur Serra
Director de la Xarxa BCN
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