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MEMÒRIA PROVISIONAL D’ACTUACIONS DE 
L’ANY INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIAT 

 
 
CELEBRACIÓ  L’ANY INTERNACIONAL DEL 
VOLUNTARIAT (AIV) 

 
L’any 2001 va ser proclamat Any Internacional 
del Voluntariat per l’Assemblea General de 
Nacions Unides, en la seva 50ª sessió plenària. 
 
Amb l’objectiu de commemorar l’Any 
Internacional del Voluntariat, es va promoure 
des de la Generalitat de Catalunya, la creació 
d’una comissió catalana (acord de Govern del 6 
de març de 2001) amb aquesta finalitat.  
 
El pla d’actuacions aprovat per la comissió per a 
la celebració de l’AIV, ha implicat diverses 
accions específiques, a partir dels següents 
objectius: 
 

 Promoure i coordinar actuacions dirigides a commemorar l’Any Internacional 
del Voluntariat; 

 Promoure l’adhesió a l’Any Internacional del Voluntariat per part d’entitats i 
institucions, mitjançant l’elaboració i la difusió del Manifest de l’AIV 

 Recollir i donar a conèixer les accions previstes per part de totes les entitats 
i institucions a Catalunya i canalitzar-la finalment a Nacions Unides; 

 Divulgar en tots els àmbits la commemoració de l’Any Internacional del 
Voluntariat; 

 
En la següent memòria provisional solament s’hi han incorporat les actuacions 
que ha desenvolupat l’Institut Català del Voluntariat que van ser aprovades per 
la Comissió catalana per a la commemoració de l’Any Internacional del 
Voluntariat, així com pels òrgans de govern del mateix Institut Català del 
Voluntariat. Posteriorment també s’hi inclouran les altres actuacions de què 
tinguem constància per tal de fer una memòria global de la repercussió de la 
celebració a Catalunya. 
 
Les actuacions fetes al nostre país han abastat el conjunt de la societat i tot el 
territori. A banda de les accions dirigides a un públic ampli, també s’ha procurat 
segmentar les campanyes per mirar d’arribar als públics concrets (per edats, 
per comarques,...). També s’ha fet un reconeixement del voluntariat tant en 
general (Dia Internacional del Voluntariat) com segmentadament (Fòrum de 
Dirigents, Jornades de voluntariat penitenciari...).  
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Fòrum de dirigents associatius 
 
Els dies 15 i 16 de juny es va organitzar el Fòrum de dirigents d’Associacions a 
la Palau Macaya i  la Casa del Mar de Barcelona. En aquest acte van participar 
més de 150 dirigents del món associatiu i de voluntariat.  
 
Aquest Fòrum tenia un triple objectiu: reconèixer la important aportació de 
voluntariat dels dirigents associatius, proveir mesures de suport i d’interrelació 
per facilitar la millora qualitativa de la seva acció i, sobretot, identificar els 
reptes de futur del moviment associatiu i de voluntariat a Catalunya. 
 
Per a la seva preparació es va crear el Comitè Tècnic del Fòrum, que va ser 
l’òrgan encarregat de confeccionar un qüestionari sobre els reptes de futur del 
Tercer Sector, amb la finalitat de recollir les percepcions, opinions i valoracions 
dels dirigents associatius de Catalunya respecte un seguit de temes i qüestions 
que afecten substancialment a la societat.  Durant el Fòrum es van presentar el 
resultats del qüestionari. 
 
En el marc del Fòrum de dirigents associatius es va presentar l’estudi “Els 
Catalans i el Voluntariat” i es van donar a conèixer dades sobre l’estat actual 
del voluntariat a Catalunya del 2000. 
 
 
Pla per fer front a la desaparició de la PSS 
 
El mes de juliol d’enguany es va presentar el pla per fer front a la desaparició 
de la PSS. El pla consta d’una línia de treball per al foment del voluntariat i en 
un pla d’ocupació de treballadors del camp social. 
 
 
Festa del Voluntariat 
 
Els dia 28 d’octubre d’enguany, L’Institut Català del Voluntariat, conjuntament 
amb la Fundació Pere Tarrés i la Federació Catalana del Voluntariat Social, van 
organitzar la Gran Festa del Voluntariat a l’Annex del Palau St. Jordi, amb un 
miler de persones d’arreu de Catalunya. 
 
La Festa del Voluntariat estava concebuda, d’una banda, com una gran diada 
de tècniques on els assistents van poder participar en quatre tallers de manera 
simultània. La realització dels tallers va anar a càrrec de diferents entitats 
vinculades al voluntariat social i cívic. I d’altra banda, un gran dinar popular i un 
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concert obert a tothom a càrrec del grup revelació de la música popular 
Pomada. 
 
Durant tota la festa, hi havia un espai destinat a una mostra d’entitats on van 
participar unes 60 associacions de tot Catalunya amb cartells, tríptics i altres 
articles de difusió. 
 
 
Xarxa d’Associacions de Catalunya 
 
La Xarxa d’Associacions de Catalunya es troba en aquests moments en la fase 
de conceptualització, iniciada el mes de novembre d’enguany i en els propers 
mesos es passarà a la fase d’implementació.  
 
 
Jornades 
 
Per fer front als nous reptes que el sector associatiu i de voluntariat té 
plantejats, s’està executant un pla de treball, coincidint amb l’AIV, amb unes 
dinàmiques sectorials amb representants de les entitats per sectors i per 
territoris que han acabat en un enfocament transversal aquest any 2001 en el 
marc d’unes Jornades d’Associacionisme i Voluntariat.  
 
 
Jornades comarcals d’associacionisme i voluntariat 
 
S’han  realitzat un seguit de jornades d’àmbit territorial. Aquestes jornades 
comarcals pretenen obrir un debat a tot al territori, en el marc d’un procés de 
treball fins el 2003, tot garantint que la diversitat associativa de Catalunya hi 
aporti la seva visió. 
 
L’assistència ha estat entre 50 i 120 persones per jornada i s’han fet a: 
 
 23 d’octubre a la Sala d'actes de la Residència Mare de Déu de la Mercè de 

Tarragona 
 24 d’octubre Sala d'actes de l'Escola Universitària Politècnica de Vilanova i 

la Geltrú-UPC. 
 25 d’octubre, Museu de l'Art de la Pell de Vic. 
 8 de novembre, Hotel d'Entitats de la Rutlla a Girona. 
 13 de novembre, Sala d'Actes de la Comunicat de Regants d'Amposta. 
 14 de novembre, Casal Cívic de Lleida. 
 22 de novembre, Casal Cívic Arraona Merinals  de Sabadell. 
 
Jornada de Voluntariat Penitenciari 
 
Els dies 16 i 17 de març es van celebrar les Jornades sobre el Voluntariat 
Penitenciari a Barcelona. Aquestes jornades es van organitzar conjuntament 
amb el Departament de Justícia. 
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Trobada de Voluntaris ambientals 
 
Conjuntament amb el Departament de Medi Ambient i la participació d’entitats 
ambientals es va organitzar la Trobada amb els voluntaris ambientals a Núria el 
9 de juny d’enguany on van assistir uns 600 voluntaris i voluntàries. 
 
 
Jornada de Voluntariat Sociosanitari 
 
En el marc de les II Jornades d’Associacionisme i Voluntariat del 24 de 
novembre d’enguany organitzades per l’INCAVOL, es va desenvolupar un bloc 
específic on es va presentar l’estudi del voluntariat sociosanitari a Catalunya. 
En aquest bloc va col·laborar el CatSalut del Departament de Sanitat i 
Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya. 
 
II Jornades d’Associacionisme i Voluntariat 
 
El 24 de novembre d’enguany es van organitzar les II Jornades 
d’Associacionisme i Voluntariat al Palau de Congressos de Catalunya. En 
aquestes jornades van participar 800 persones del moviment associatiu i de 
voluntariat  i es va debatre sobre els reptes de futur del sector associatiu. 
 
 
Dia Internacional del Voluntariat 
 
Per resolució de l’Assemblea General de Nacions Unides, el 5 de desembre es 
el Dia Internacional del Voluntariat. Al voltant d’aquest dia, la Generalitat de 
Catalunya sempre n’ha promogut la seva celebració amb un caràcter festiu i de 
reconeixement de la important tasca que fan els voluntaris i voluntàries que 
actuen organitzadament per mitjà de les associacions i entitats catalanes. 
 
Així mateix, des de la creació del Premi Voluntariat, l’acte de celebració del 
Dia Internacional del Voluntariat també esdevé el marc de lliurament d’aquest 
premi en les seves dues categories: local/comarcal i nacional. 
  
Aquest any, la celebració es va efectuar el 26 de novembre a L’Auditori de 
Barcelona on van assistir 2121 persones de tot el territori. Els guanyadors del 
premis voluntariat van ser, en la  categoria nacional, Associació Catalana de 
Familiars, Usuaris i Col·laboradors de Centres Geriàtrics Assistits (ACFUC); i, 
en la categoria local/comarcal, el Casal dels Infants del Raval. 
 
 
Llibre Blanc del Tercer Sector Cívicosocial 
 
Aquest any s’han dut a terme els treballs per l’elaboració del Llibre Blanc del 
Tercer Sector Cívicosocial. Algunes de les seves conclusions van ser 
presentades en el marc de les II Jornades d’Associacionisme i Voluntariat 
d’enguany. Aquest llibre ha de permetre tenir una informació bàsica sobre el 
sector de cara a impulsar-ne una millor consolidació. 
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Exposició itinerant 
 
Aquest any l’Exposició itinerant de l’Any Internacional del Voluntariat ha anat 
passant per diferents pobles i barris de Catalunya. Fins ara s’ha exposat:  
 
El 12 i 13 de maig a Barcelona (Tamborinada)  
Del 23 al 27 de maig a Granollers (Mostra entitats) 
El 30 i 31 de maig a Reus (8a trobada de dones del Baix Camp) 
El 9 de juny a Núria (Trobada de Voluntaris Ambientals) 
El 10 de juny a Sabadell  
El 15 i 16 de juny a Barcelona (Fòrum de Dirigents Associatius) 
Del 25 de juny a l’1 de juliol al Centre Cívic de Torreforta 
Del 17 d’agost al 2 de setembre al Museu Municipal de Vilassar de Dalt 
Del 3 al 9 de setembre al Centre Cultural de Calaf 
Del 17 al 23 de setembre a la facultat de matemàtiques i estadística de la UPC 
a Barcelona 
De l’1 al 7 d’octubre a la biblioteca central de Terrassa 
Del 8 al 14 d’octubre al Punt d’Informació del Voluntariat a Cornellà 
Del 22 d’octubre al 5 de novembre a l’Ajuntament de Mataró. 
El 24 de novembre a les 2s Jornades d’Associacionisme i Voluntariat a 
Barcelona 
El 26 de novembre el Dia Internacional del Voluntariat a Barcelona 
 
 
Edició de materials específics 
 
Aquest 2001 en motiu de l’Any Internacional del Voluntariat i del procés de 
treball 2001-2003 iniciat conjuntament amb el moviment associatiu i de 
voluntariat s’han editat distints materials específics: 
 
Tríptic: 2001-2003 “El voluntariat i el moviment associatiu en marxa!”, cartells, 
adhesius, bolígrafs, carpetes, samarretes amb el logotip Català de l’Any 
Internacional del Voluntariat. 
 
També s’ha promogut l’edició de 3 manuals pràctics per a la gestió de les 
entitats amb la Fundació Esplai. A partir dels cursos nous que s’han creat 
enguany s’han publicat dos manuals sobre la incorporació de les persones 
voluntàries a l’entitat i sobre la nova cultura organitzativa i el treball en xarxa. 
 
 
CONTINUÏTAT 
 
S’ha volgut que la celebració de l’AIV no s’esgotés en un episodi de caràcter 
merament festiu i que, a més del merescut reconeixement que es pugui 
efectuar al voluntariat, l’Any prengués sentit i deixés constància com l’inici 
d’un procés de creixement i desenvolupament. 
 
El món associatiu i de voluntariat es troba, en tant que sector, davant d’un 
seguit de reptes com ara: la Societat de la Informació i les noves tecnologies de 
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la comunicació, l’enfortiment de la democràcia i la cohesió social, les noves 
necessitats socials emergents, els nous paradigmes de relació entre el sector 
social, públic i privat, que són fonamentals de cara encarar positivament el seu 
futur. Són reptes que afecten al sector i que en gran mesura pertanyen a tota la 
societat, i que el teixit associatiu ha de saber afrontar si no vol veure minvada la 
seva capacitat d’incidència social i el procés de creixement i consolidació 
experimentat amb força els darrers anys. 
 
Més enllà de la urgència que provoca l’abordatge d’aquests reptes, la nostra 
intenció ha estat que aquesta reflexió es sustenti en un procés extensiu en el 
temps durant el període 2001-2003, de forma que faci possible dinàmicament la 
maduració de les idees i que permeti que totes les entitats, de qualsevol mida, 
estil o àmbit, puguin afegir-se al procés, garantint la màxima pluralitat i 
participació. 
 
Per això, hi ha accions que queden emmarcades en aquest procés i que es 
desenvoluparan durant el 2002 i 2003. 
 
Voluntariat d’empresa 
 
S’ha iniciat un treball sobre aquest aspecte i està previst per a l’any 2002 
organitzar una jornada de Voluntariat d’empresa (Corporate Volunteering) 
aprofitant les dades recollides per mitjà de l’elaboració d’un estudi realitzat per 
conèixer l’estat actual i les possibilitats del voluntariat d’empresa a Catalunya. 
 
II Congrés Català d’Associacionisme i Voluntariat 
 
El mes d’octubre del 2002, s’organitzarà el II Congrés Català 
d’Associacionisme i Voluntariat que reunirà 2000 persones del moviment 
associatiu i de voluntariat. Aquest congrés forma part del procés de treball 
inciat aquest any 2001 fins el 2003 conjuntament el sector associatiu de 
Catalunya.  
 
 
Pla Nacional d’Associacionisme i Voluntariat 
 
El 2003 serà el moment d’establir unes línies d’acció i concertació d’esforços 
entre el sector social, el públic i el privat per mitjà d’un Pla Nacional 
d’Associacionisme i Voluntariat que promogui una major capacitat d’incidència 
en la societat, consolidant l’extraordinari desenvolupament dels darrers anys.   


