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0. PRESENTACIÓ 

 

La cultura cívica pròpia d'una societat democràtica avançada necessita eines destinades a 

construir una ciutadania més activa i inclusiva.  

 

Per això, les polítiques de Ciutadania, Convivència i Civisme impulsen projectes en àmbits 

com el de la immigració, els drets civils, el civisme, la cohesió social, la mediació i el 

voluntariat, serveis destinats a la coresponsabilització de la ciutadania en l'exercici dels seus 

drets i deures. En tots ells, es fomenten actuacions educatives, divulgatives, de diàleg i  

sensibilització social i es treballen valors i actituds que faciliten i milloren l'exercici de la plena 

ciutadania en el marc de la comunitat. 

 

El nou servei del Punt de Voluntariat de Barberà del Vallès, creat l'any 2015, està tenint molt 

bona acollida per part de persones i entitats i associacions interessades i està agafant força 

per a la seva consolidació al municipi. 

 

 

1. OBJECTIUS GENERALS 

 

• Millora de la convivència, des de la coresponsabilitat i assumint els drets i deures en 

l’exercici de la plena ciutadania. 

• Fomentar el respecte a l’entorn i els altres.  

• Promoure el voluntariat i reconèixer la seva importància com a xarxa transformadora i 

agent promotor de canvis socials. 

• Impulsar, estimular, canalitzar la solidaritat i corresponsabilitzar a les entitats en el 

programa de Voluntariat. 

• Facilitar la participació solidària de la ciutadania en actuacions voluntàries de les 

entitats. 

• Augmentar el sentiment de pertinença de la ciutadania envers el seu municipi. 

• Garantir els drets de la ciutadania de Barberà del Vallès, en general. 
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2. OBJECTIUS ESPECÍFICS 

 

• Fer pedagogia sobre el voluntariat i fomentar la creació de projectes de voluntariat 

entre les entitats i associacions del municipi 

• Ampliar la cultura dels drets humans com a forma de convivència  

• Mantenir les relacions de coordinació amb la Generalitat de Catalunya, la Diputació 

de Barcelona i la Federació de Municipis de  Catalunya. 

 

3. EL VOLUNTARIAT 

 

3.1 Punt de Voluntariat de Barberà del Vallès 

 

Descripció  

El Punt de Voluntariat és fruit del procés de diagnosi,  dinamització i del procés participatiu 

dut a terme durant l'any 2014. Aquest servei, engegat l'any 2015, informa, assessora i 

orienta a la ciutadania i entitats sense ànim de lucre sobre projectes de voluntariat. 

 

Es tracta d'un punt de trobada entre les entitats que fan projectes de voluntariat o en volen 

fer i les persones que s'ofereixen per fer voluntariat. 

 

Objectius  

• Afavorir la participació solidària, responsable i desinteresada de la ciutadania, en 

actuacions de voluntariat per a la millora de l'entorn. 

• Impulsar, estimular i canalitzar la solidaritar i la participació ciutadana a través de les 

entitats i associacions. 

• Difondre el concepte, els marcs legals i d'actuació del Voluntariat i la Carta de 

Compromís de la persona voluntaria a les persones i a la població en general i a les 

associacions del municipi.  

• Assessorament i orientació sobre voluntariat a associacions i ciutadania interessada. 

 

Accions  

• Atenció al públic 
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• Entrevistes individualitzades entre entitats i ciutadania 

• Realització d'entrevistes d'assessorament i orientació als representants polítics i personal 

tècnic municipal 

• Informar als centres educatius del Punt de Voluntariat i els seus serveis 

• Difusió i coordinació amb els instituts pel Servei Comunitari 

• Gestió d'una borsa de persones voluntàries 

• Crides de Voluntariat 

• Gestió, manteniment i actualització de l'apartat Voluntariat de la pàgina web municipal 

• Elaborar un recull de recursos per a entitats 

• Contractació externa dels serveis del Punt de Voluntariat 

• Fer reunions de seguiment del projecte de voluntariat amb l'empresa o entitat 

adjudicatària del servei 

 

Dirigit  

Ciutadania i entitats  

 

3.2 Formació en Voluntariat dirigit a associacions i entitats i a població interessada  

  

Descripció  

Abans d’iniciar-se en el Voluntariat, cal tenir unes nocions bàsiques del que això comporta: 

què és i què no és, àmbits de l’acció voluntària, motivacions del voluntari/a, perfil de la 

persona voluntària, drets i deures de la persona voluntària, organtizació del voluntariat, 

coneixement de l’entitat i del seu ideari, compromís amb l’entitat, articulació entre la persona 

remunerada i la persona voluntària, treball en equip.. Així, des de l’Ajuntament de Barberà 

del Vallès es vol organitzar, majoritàriament, cursos que estiguin integrats dins el Pla de 

Formació de Voluntariat de Catalunya, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.  

 

Aquest/s curs/os seran presencials i es faran a la ciutat de Barberà del Vallès 

 

Objectiu:  

� Proporcionar a les persones que volen fer voluntariat la formació necessària per al 

desenvolupament correcte d’aquest tipus d’activitat. 
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� Proporcionar als i les representants d’entitats que volen iniciar-se en els projectes de 

voluntariat una visió del que és el món del voluntariat.  

 

Activitats  

• Reunions d’assessorament tècnic amb la Generalitat de Catalunya per tal de que es 

puguin dur a terme el/s curs/os integrats en el Pla de Formació del Voluntariat de 

Catalunya 

• Fer les gestions necessàries i la documentació requerida per tal d’obtenir el suport 

econòmic de la Generalitat per a la realització d’aquest curs. 

• Fer el Pla de Comunicació corresponent per  a la realització d’aquest/s curs/os 

• Difusió de la  realització del curs als mitjans de comunicació habituals.  

• Mailing a la base de dades de persones voluntàries i entitats de la realització d’aquest 

curs. 

• Avaluació per parts dels participants i intern dels serveis  tècnics del Programa del 

curs dut a terme.   

 

Dirigit  

Ciutadania i entitats  

 

3.3 Treball en xarxa del Punt de Voluntariat amb le s àrees i seccions municipals i 

altres ens  

 

Descripció  

El foment del voluntariat passa per la difusió del concepte no només entre les persones 

interessades en dur a terme un voluntariat i les entitats, sinó també dins la pròpia 

administració mitjançant la sensibilització i tenint presència en espais de treball. Així, 

l'Ajuntament de Barberà del Vallès  mitjançant el seu Punt de Voluntariat treballa i assisteix 

habitualment en trobades amb altres serveis similars, en sessions de treball de projectes 

liderats per altres àrees i seccions de l'Ajuntament, etc.  
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Objectiu  

 

� Promocionar el voluntariat en sectors com l'educatiu, el sanitari, la gent gran... des 

dels i de les mateixos agents que treballen aquestes temàtiques. 

� Potenciar el treball en xarxa  amb altres entitats i administracions 

 

Activitats  

• Reunions i contacte periòdic amb altres àrees i seccions municipals i centres 

educatius per la difusió del servei del Punt de Voluntariat i la Llei catalana del 

voluntariat i de foment de l'associacionisme 25/2015. 

• Participar en les reunions d'ens supramunicipals com la Comissió d'Impuls del Servei 

Comunitari impulsada pel Centre de Recursos Pedagògics del Departament 

d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

• Reunions amb altres Punts de Voluntariat de Catalunya en el marc de les Trobades 

de Punts de Voluntariat que organitza la Generalitat de Catalunya. 

• Reunions amb Punts de Voluntariat propers territorialment per compartir recursos i 

millorar el servei. 

• Assistència a les trobades de formació i debat dels programes de voluntariat 

implantats a Barberà del Vallès però amb presència en altres territoris. 

 

Dirigit  

Àrees i seccions municipals i altres administracions 

 

3.4. Control de qualitat del servei -NOU 

 

Descripció  

El Punt de Voluntariat és un servei de l'Ajuntament de Barberà del Vallès que funciona des 

del març del 2015. Les dinàmiques, els protocols i l'estructura de funcionament del servei 

s'ha anat construïnt al territori en base a demandes d'entitats, de ciutadania i de la pròpia 

administració. Aquest desenvolupament ha anat donant sortida a les expectatives que es 

tenia sobre el servei i a les necessitats que s'anaven presentant però un any i mig després 
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de la seva implantació, es creu convenient analitzar com valoren les persones usuàries del 

servei el mateix.   

 

Objectiu:  

� Millorar el servei detectant punts forts i febles d'aquest. 

� Implicar a la ciutadania i a les entitats en la construcció del model de Punt de 

Voluntariat que es vol. 

 

Activitats  

• Disseny de dues enquestes de satisfacció amb el servei; una destinada a les 

persones usuàries i un altra a les entitats. 

• Introducció de les preguntes i opcions de resposta en un programari web que permet 

respondre online i recollir les respostes de manera automatitzada. 

• Difusió de l'enquesta a les persones que formen part de la borsa de voluntariat i a les 

entitats. 

• Descàrrega i anàlisi de les respostes de l'enquesta. 

• Avaluació de les possibles millores del servei. 

 

Dirigit     

Ciutadania i entitats 

 

3.5. Dia Internacional del Voluntariat  

 

Descripció  

L'Ajuntament de Barberà cada any des del 2014 organitza un acte de celebració i 

reconeixement del Dia Internacional del Voluntariat, una oportunitat per reconèixer i posar en 

valor la tasca  desinteressada que fan moltes persones i moltes entitats a la nostra ciutat; 

una tasca que passa per oferir i dedicar temps als altres, a ser persones solidàries, i 

construir una ciutat millor i un món millor. La celebració del Dia Internacional del Voluntariat 

és també, una bona oportunitat per continuar difonent el Punt de Voluntariat. 

 

Objectiu  
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� Fer un reconeixement a totes les persones voluntàries de la ciutat.  

� Reconèixer la tasca que fan les entitats amb projectes de voluntariat per la millora de 

la ciutat. 

� Divulgar i sensibilitzar la població, les entitats i les administracions, vers el voluntariat. 

Activitats  

• Disseny d'una proposta d'activitat conjuntament amb entitats i associacions 

• Reunions de coordinació amb entitats i administracions (si s'escau) per a 

l'organització de l'acte. 

• Reserva d'espais i recursos així com la contractació de serveis per a l'acte. 

• Difusió de l'acte entre la ciutadania, les entitats i les administracions. 

• Assistència i coordinació de l'acte el mateix dia de la celebració. 

• Divulgació de l'acte entre els mitjans de comunicació. 

• Reunions d'avaluació del projecte. 

 

Dirigit  

Ciutadania i entitats i associacions 

 

3.6. Projectes de voluntariat 

A Barberà del Vallès un ampli ventall d'entitats tenen projectes de voluntariat. Fer un 

voluntariat és una opció de participar en les entitats que amplia la base social d'aquestes i 

que molts cops acaba esdevenint el primer pas per formar part de les entitats coma soci o 

sòcia; un cop les persones l'han conegut mitjançant la seva acció voluntària. A continuació 

s'ennumeren els projectes de voluntariat vigents, en el moment de l'aprovació d'aquest 

programa, a Barberà del Vallès: 

 

3.6.1 Projecte de Voluntariat: CROMA  

 

Descripció  

Des del curs escolar 2013 - 2014 la Fundació Autònoma Solidària (FAS), de la Universitat 

Autònoma de Barcelona, està duent a terme el projecte CROMA a la nostra ciutat a través 

d'un conveni de col.laboració amb l'Ajuntament de Barberà del Vallès. 
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El projecte CROMA a la nostra ciutat s'emmarca dins les actuacions del Pla Educatiu 

d'Entorn i el Programa de Voluntariat. El CROMA és un programa de la Universitat 

Autònoma de Barcelona que mitjançant la FAS i la facultat de Ciències de l'Educació, dóna 

suport a l’estudi a infants amb risc d’exclusió social a la comarca del Vallès Occidental. El 

programa CROMA centra la seva intervenció en el final de l’etapa de l’educació primària amb 

la finalitat d’afavorir la continuïtat i la transició entre etapes educatives; element clau per a 

afavorir la continuïtat dels estudis obligatoris amb majors garanties d’èxit. 

 
Objectius  

• Garantir la igualtat d'oportunitats en l'accés a l'educació obligatòria i de l'educació 

superior dels infants en situacions desafavorides a nivell acadèmic, socioeconòmic i 

relacional, implicant i sensibilitzant a tota la comunitat universitària. 

• Contribuir en un aprenentatge en valors dels joves universitaris a partir de l'anàlisi i la 

reflexió basat en l'experiència vivencial en contextos educatius diversos i 

multiculturals, mitjançant la metodologia d'aprenentatge-servei. 

 

Activitats  

• Coordinació amb el departament de Comunicació de la FAS a efectes de la difusió 

del projecte  

• Reunions de coordinació del projecte amb la responsable del Pla Educatiu d'Entorn 

• Fer difusió del projecte en els mitjans de comunicació habituals i, en especial, als 

joves barberencs. 

• Organitzar i dur a teme la recepció de les persones voluntàries del CROMA a la 

nostra ciutat  

• Difusió de la recepció de les persones voluntàries en els mitjans de comunicació 

habituals 

 

Dirigit  

Ciutadania, seccions munipals i la FAS 

 

 

 



 

Avinguda Generalitat, 70 
Telèfon 937 297 171 – Fax 937 191 815 
08210 BARBERÀ DEL VALLÈS 
E-mail: barbera@bdv.cat 

                 Web: www.bdv.cat 

 12

3.6.2 Projecte de Voluntariat: LECXIT  

 

Descripció  

El LECXIT és un programa que té per objectiu incrementar l'èxit educatiu dels infants a 

través del treball per la millora de la seva comprensió lectora. La clau de LECXIT està en 

treballar de forma lúdica i amena gràcies al voluntariat i a la implicació de l'entorn dels nens i 

nenes que participen en el programa.  El LECXIT es una iniciativa de la Fundació Jaume 

Bofill amb col.laboració amb La Caixa i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya. 

Des de l'any 2014 el Programa de Drets de la Ciutadania, Convivència i Civisme 

conjuntament amb el Pla Educatiu d'Entorn s'impulsa el projecte a la ciutat. L'any 2015 es va 

engegar la prova pilot del LECXIT amb alumnes de l'escola Pablo Picasso, juntament amb 

altres agents locals com la Biblioteca Municipal Esteve Paluzie. Actualment, el projecte es 

dur a terme amb les escoles Pablo Picasso, Marta Mata i del Bosc i les entitats sense ànim 

de lucre "Servei Ciutadà d'Acolliment a l'Immigrant", AMPA de l'Institut Can Planas i AMPA 

de l'Institut La Romànica.   

 

 

Objectius  

• Potenciar el rendiment escolar dels infants. 

• Fomentar la participació dels membres de la comunitat en propostes socials 

• Fomentar la implicació de la ciutadania no organitzada en l'educació de les futures 

generacions a través de l'acció voluntària. 

 

Activitats  

• Organització de les reunions necessàries amb diferents seccions municipals i 

associacions per tal de donar a conèixer el projecte 

• Gestions  i  preparació de la documentació necessària per tal que es pugui dur a  

terme el projecte al municipi 

• Reunions de coordinació entre l'entitat que durà a terme el projecte i l'Ajuntament 

• Difusió del projecte entre la població  

• Reunions de coordinació, seguiment i avaluació del projecte entre els diferents 

departaments municipals implicats i l'entitat que el pilota. 
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• Gestions per a la contractació d'empresa o entitat per a que realitzi la coordinació 

amb les persones voluntàries 

• Coordinar les persones voluntàries, les escoles i famílies. 

• Organització d'activitats assenyalades per a la dinamització del projecte 

• Contacte periòdic amb la Fundació Jaume Bofill 

• Gestions per a que la Fundació Jaume Bofill imparteixi la formació sobre el projecte a 

les persones voluntàries 

 

Dirigit  

Seccions municipals, entitats, ciutadania, escoles, Biblioteca Esteve Paluzie i Fundació Bofill 

 

3.6.3. Projecte de Voluntaritat: Parlem i descobrim  Barberà 

 

Descripció  

El Projecte Parlem fent un te és una iniciativa de l'entitat SCAI, Servei Ciutadà d'Acolliment 

als Immigrants.  

 

És un projecte d'acollida lingüística en l'aprenentatge de la llengua castellana i 

acompanyament en el coneixement del nou entorn mitjançant trobades setmanals entre una 

persona voluntària i una persona nouvinguda. 

 

Parlem fent un te crea un espai d’intercanvi cultural entre la societat d’acollida i les persones 

nouvingudes a través de l’aprenentatge de l’ idioma. 

 

El Projecte Parlem fent un té es va iniciar durant el  darrer trimestre de l'any passat com a 

prova pilot amb la idea dur-lo a terme en ferm aquest any. 

 
 
Objectius  

• Facilitar la millora de l’aprenentatge de la llengua castellana, especialment a nivell 

oral. 

• Facilitar l’ ubicació de les persones nouvingudes a la ciutat. 

• Promoure relacions i contactes entre persones immigrades i autòctones. 
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• Crear un lloc de trobada amb la societat d’acollida mitjançant el voluntariat. 

• Promoure la participació de les persones immigrades en la societat. 

 

Activitats  

• Organitzar les reunions necessàries amb diferents seccions municipals i associacions 

per tal de donar a conèixer el projecte 

• Fer les gestions i la documentació necessària per tal que es pugui dur a  terme el 

projecte al municipi 

• Reunions de coordinació entre l'entitat que durà a terme el projecte i l'Ajuntament 

• Difusió del projecte entre la població  

• Reunions de coordinació i seguiment del projecte entre els diferents departaments 

municipals implicats i l'entitat que el pilota . 

 

Dirigit  

Seccions municipals, associacions i entitats i ciutadania 

 
 
3.6.4  Projecte de Voluntaritat:  Acompanyament a d omicili 

 

Descripció  

El Projecte "Acompanyament a domicili" és una iniciativa de l'entitat Amics de la Gent Gran.  

És un projecte que preten fer companyia a persones grans que es troben soles amb una 

periodicitat d'un dia a la setmana durant dues hores.  

 

Participar en aquest projecte permetrà a les persones grans usuàries i a les persones 

voluntàries poder gaudir d'altres activitats complementàries que també organitzen: berenar 

per a Sant Joan, dinar de Nadal, venda de roses per Sant Jordi o el projecte "Vacances 

amigues" que organitza una setmana de vacances a l'estiu. 

 

Aquest projecte es durà a terme de forma pilot durant el primer semestre d'aquest any.  
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Objectius  

• Oferir suport afectiu i nous vincles de relació a la gent gran que els permeti trencar 

amb la seva solitud 

• Donar sortida a les persones que volen fer voluntariat social 

 

Activitats  

• Reunions amb l'entitat Amics de la Gent Gran per tal d'implantar aquest projecte a 

Barberà del Vallès. 

• Fer les reunions tècniques transversals per tal de valorar la idoneïtat d'aquest 

projecte a la ciutat.  

• Reunions de coordinació entre l'entitat que durà a terme el projecte i l'Ajuntament 

• Fer valoració conjunta de la prova pilot per tal de veure la continuïtat del projecte. 

• Difusió del projecte entre la població  

• Reunions de coordinació i seguiment del projecte entre els diferents departaments 

municipals implicats i l'entitat que el pilota . 

 

Dirigit  

Seccions municipals, entitats i associacions i ciutadania 

 

3.6.5 Projecte de Voluntaritat: Acompanyament a per sones amb ingrés hospitalari 
 
 
Descripció  

"Acompanyament a persones amb ingres hospitalari" és un programa de voluntariat iniciativa 

de la Corporació Sanitària Parc Taulí, consorci  i entitat pública.  

Aquest programa té l'objectiu d'aportar valor afegit dins els serveis assistencials que ofereix 

aquest consorci,  per atendre aspectes que assegurin la cura del malalt en totes les seves 

dimensions: suport emocional, companyia, conversa, entreteniment...  

 

Objectius  

• Aportar valor afegit dins els serveis assistencials de la Corporació. 
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Activitats  

• Reunions amb la Corporació Parc Taulí (CPT) per implantar aquest projecte a 

Barberà del Vallès. 

• Reunions de coordinació amb la CPT per fer seguiment del projecte i dels voluntaris 

de Barberà que han estat derivats pel Punt de Voluntariat.  

• Entrevistes amb persones que volen fer voluntariat social 

• Difusió del projecte entre la població  

• Fer valoració conjunta de la prova pilot per tal de veure la continuïtat del projecte. 

 

Dirigit  

Ciutadania i Corporació Parc Taulí 

 

3.6.6. Projecte de Voluntariat: Protecció civil  

 

Descripció  

El voluntariat de protecció civil és un tipus de voluntariat que depén de les demandes de 

mobilització de l'Ajuntament en materia de protecció civil. A Barberà del Vallès el 2017 s'ha 

constituït l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Barberà del Vallès, una entitat amb 

la finalitat de col·laborar de manera regular en les tasques prèvies a una situació de risc o 

emergència i que es vinculen a la previsió, prevenció, planificació, formació i informació i 

sensibilització a la població en materia de protecció civil (Direcció General de Protecció Civil 

de la Generalitat de Catalunya, 2015). 

 

Objectius  

• Derivar persones interessades en fer aquest tipus de Voluntariat a l'associació 

• Comunicar a la secció municipal de Protecció Civil l'interès de persones interessades 

en fer el voluntariat 

 

Activitats  

• Reunions amb l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Barberà del Vallès per 

col.laborar en la implantació del projecte a Barberà del Vallès. 
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• Reunions de coordinació amb l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil per fer 

seguiment del projecte i de les persones ls voluntàries de Barberà que han estat 

derivades pel Punt de Voluntariat.  

• Entrevistes amb persones que volen fer voluntariat de protecció civil. 

• Difusió del projecte entre la població  

 

 

Dirigit  

Ciutadania, secció municipal de Protecció Civil i  Associació de Voluntaris de Protecció Civil 

de Barberà del Vallès 

 

3.6.7.  Projecte de Voluntaritat:  Banc d'Aliments de la Parròquia Santa Maria 

 

Descripció  

La Parròquia Santa Maria disposa d'un banc d'aliments destinat a aquelles persones 

derivades de Serveis Socials de l'Ajuntament. 

És un projecte que preten dotar de suport alimentari bàsic a les persones més necessitades, 

lluitant contra la fam a través del treball contra el malbaratament alimentari, disposa d'un 

Banc d'Aliments i d'un supermercat solidari.  Participar en aquest projecte permetrà a les 

persones voluntàries sensibilitzar-se amb les persones més necessitades al mateix temps 

que aprendre com es gestiona un servei de repartiment d'aliments. 

 

Objectius  

• Garantir l'accés a una alimentació bàsica per a tothom. 

• Evitar el malbaratament d'aliments. 

 

Activitats  

• Reunions amb l'entitat Parròquia Santa Maria per conèixer el projecte i establir la 

col·laboració amb el Punt de Voluntariat. 

• Difusió del projecte entre la població. 

• Reunions de coordinació i seguiment del projecte amb l'entitat. 

• Coordinar les persones voluntàries que volen participar del projecte amb l'entitat. 
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Dirigit  

Ciutadania i Parròquia Santa Maria 

 

 

 

 

3.6.8.  Projecte de Voluntaritat:  Biblioteca Escol a Marta Mata 

 

Descripció  

L'Escola Marta Mata considera  la seva biblioteca escolar com un espai fonamental de 

comunicació i d'intercanvi; per això ha dissenyat un projecte de voluntariat on persones 

externes a l'escola puguin participar-hi mitjançant un voluntariat bibliotecari. Aquest projecte 

té dues vessants, d'una banda, la catalogació de llibres i de l'altra la gestió de la biblioteca 

quan aquesta està oberta.  

 

Objectius  

• Dinamitzar l'ús de la biblioteca del centre com a instrument per al coneixement i 

entreteniment, oberta a tota la comunitat educativa. 

• Potenciar la integració de l'ús de la biblioteca com a espai d'aprenentatge en les 

diferents àrees de coneixement mitjançant llibres i altres recursos disponibles.  

• Utilitzar la biblioteca com a recurs per motivar l'aprenentatge de la llengua i la 

integració dels alumnes nouvinguts i amb dificultats. 

 

Activitats  

• Reunions amb l' AFA de l'escola Marta Mata i la Direcció del centre per conèixer el 

projecte i establir la col·laboració amb el Punt de Voluntariat. 

• Acompanyament en la redacció del projecte de voluntariat mitjançant un seguiment 

continuat de l'evolució del projecte.  

• Reunions de coordinació i seguiment amb l'entitat per posar en marxa el projecte. 

• Difusió del projecte entre la població. 

• Coordinar les persones voluntàries que volen participar del projecte amb l'entitat. 
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Dirigit  

Ciutadania, secció municipal d'Educació, AFA de l'escola Marta Mata i centre educatiu 

 

 

 

 

3.6.9.  Projecte de Voluntaritat:  EnTàndem 

 

Descripció  

L'entitat AFEV té la missió de promoure el voluntariat social universitari per lluitar contra les 

desigualtats socials d'infants i joves en exclusió o dificultats socials. El Tàndem que proposa 

AFEV és un acompanyament individual adaptat a cada infant/jove per motivar-lo, donar-li 

confiança, fomentar l'autonomia i recolzar-lo. La joventut de Barberà del Vallès usuària prové  

dels centres de secundària del municipi.   

 

Objectius  

• Fomentar el voluntariat social entre els i les estudiants universitaris/es perquè puguin 

implicar-se en el món associatiu actuant contra les desigualtats i incidint positivament 

en la seva formació personal i professional. 

• Acompanyar d'una manera integral en l'educació d'infants i joves (en dificultats), fent-

los partícips de la seva pròpia educació (no tan sols beneficiaris), concentrant-se 

sobretot en les seves problemàtiques de fons, augmentant les igualtats d'oportunitats 

tan educatives com socials. 

 

Activitats  

• Reunions amb l'entitat AFEV per conèixer el projecte i establir la col·laboració amb el 

Punt de Voluntariat. 

• Reunions de coordinació amb l'entitat per posar en marxa el projecte. 

• Difusió del projecte entre la població. 

• Coordinar les persones voluntàries que volen participar del projecte amb l'entitat. 

• Reunions de coordinació i seguiment del projecte, un cop implantat a la ciutat 
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Dirigit  

Ciutadania,  AFEV i secció de Joventut 

 


