Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament

SERVEI COMUNITARI: PROJECTE MEDI AMBIENT
(ECOSISTEMES FLUVIALS)
ANÀLISI I VALORACIÓ DEL PAPER DEL VOLUNTARIAT
Llegiu les informacions següents:
El servei que has realitzat és una acció educativa que vol contribuir a desenvolupar la
teva competència social i ciutadana des de la pràctica responsable i compromesa. És
molt probable que al teu entorn hi hagi persones compromeses a ajudar altres
persones o col·lectius i ho facin de manera voluntària.
A Catalunya, com arreu d’Europa i sobretot del món occidental, el voluntariat va
prenent força progressivament i consolidant la seva presència. D’una banda, el
voluntariat es va adequant constantment als seus contextos per tal de donar resposta
a les noves demandes i mancances socials i, d’altra banda, les institucions i la societat
en general han anat fent més palès el reconeixement de la tasca insubstituïble dels
voluntaris i de les entitats de voluntariat.
El nostre país disposa d’una llarga tradició d’organitzacions de voluntariat i moltes
persones efectuen una prestació voluntària de serveis cívics o socials, sense
compensació econòmica, dins del marc d’una organització estable i democràtica sense
afany de lucre, que comporta un compromís d’actuació a favor de la societat i la
persona.
De fet, a Catalunya més de 670.000 persones realitzen algun tipus de voluntariat, fet
que representa el 17 % de la població. Malgrat que, d’entrada, aquesta xifra pot
semblar molt alta, l’última Enquesta de Condicions de Vida de la UE, que reflecteix
la implicació ciutadana, demostra que Catalunya està encara lluny d’altres països de la
UE, com ara Dinamarca amb un 46 % de la població en actuacions de voluntariat, o bé
Holanda amb el 42%.

En quins àmbits pot actuar el voluntariat?
Els àmbits d’actuació del voluntariat són diversos, però es poden agrupar en sis grans
blocs: social, comunitari, cultural, per a la solidaritat internacional, ambiental i virtual.
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Voluntariat social. Té per objectiu afavorir la integració i la millora de la
qualitat de vida de persones i col·lectius amb dificultats (gent amb discapacitat,
sense sostre, amb malalties, immigrants, gent gran, jovent en risc social,
persones en reclusió, amb drogodependència, etc. ).
Voluntariat ambiental. Té per objectiu protegir i defensar la natura i el medi, i
sensibilitzar sobre els problemes que els afecten (entitats ecologistes, grups
d'educació ambiental, voluntaris forestals, protectores d'animals, etc.).
Voluntariat de cooperació internacional. Té per objectiu col·laborar amb
organitzacions que porten a terme accions a favor d'altres països,
especialment del sud (projectes de cooperació, camps de treball, crides
d'emergència, educació per al desenvolupament, agermanaments, etc.). Les
intervencions es poden fer tant a Catalunya com a l'estranger.
Voluntariat comunitari. Té per objectiu fer accions i organitzacions que
promouen la participació i la vida associativa (associacions veïnals, centres
d'educació en el lleure, ateneus, associacions esportives, etc.).
Voluntariat cultural. Té per objectiu dinamitzar la cultura popular i tradicional,
la producció artística i la defensa i la recuperació del patrimoni cultural (arxius
històrics, associacions de teatre, dansa, música i cinema, orfeons i
agrupacions sardanistes).
Voluntariat virtual. Té per objectiu col·laborar en línia per fer tasques com ara
traduccions, disseny de material de difusió i pàgines web, redacció de textos,
assessorament, etc.
Pots trobar més informació al Servei Català del voluntariat, a la pàgina web Jove.cat o
cercar les entitats que hi ha al teu municipi a Taula d’Entitats del Tercer Sector Social.

Un cop finalitzada la lectura de la informació, reflexiona sobre el servei que has
realitzat intentant donar resposta a les preguntes següents:
 Per què creus que països com Dinamarca o Holanda tenen un índex tan
elevat de voluntariat ?
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 En quin àmbit d’actuació del voluntariat creus que s’inscriu el servei que has
realitzat?

 Quines creus que són les diferències entre les tasques de voluntariat i les
que tu has realitzat?

ORIENTACIONS PER AL PROFESSORAT
Aquesta activitat pretén que l’alumnat reflexioni sobre el voluntariat i analitzi el rol que
desenvolupa en la societat. Per això es proposa que:
L’alumne llegeixi la informació que se li facilita i reflexioni sobre les preguntes
proposades.
S’organitzi a classe un posada en comú de les diverses opinions que hi pugui
haver, fent especial incidència en la primera pregunta.
Les raons per les quals en determinats països hi ha un elevat índex de persones que
realitzen activitats de voluntariat són diverses, però podem afirmar que van
estretament lligades al nivell de formació dels seus habitants, la qual cosa fa que
siguin més conscients que el progrés d’una societat depèn també del seu grau de
compromís com a ciutadans.
Ara bé, l’existència d’aquest voluntariat no va en detriment dels serveis que
l’Administració dóna als ciutadans, sinó que actua de manera complementària, de
manera que en aquelles societats on l’índex de benestar social és més alt, també ho
és el de voluntariat.
Pel que fa les diferències entre les tasques de voluntariat i el servei realitzat, cal aclarir
que el Servei comunitari no és voluntariat, sinó una acció educativa que ajuda
l’alumnat a adquirir la competència social i ciutadana.
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