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b Més BCN. Solidaritat
Presentació. Barcelona és elegida Capital
Europea del Voluntariat.

BCN patrocina 30 projectes
com a Capital del Voluntariat
b L’objectiu és potenciar els valors de

b Aquesta capitalitat servirà per reivindicar

solidaritat i de cohesió social del territori

Pilar Enériz II MONOGRÀFICS

L

a capital catalana, elegida
recentment pel Centre Europeu de Voluntariat i amb el
suport del Congrés de la
UE, com a Capital Europea del Voluntariat, ha donat llum verda a una
trentena de projectes socials de participació als quals espera afegir-ne
alguns més, ja que l’agenda encara
no està tancada. Entre les activitats
confirmades hi destaquen, per la seva novetat, una jornada internacional
de reflexió associativa i la setmana
del voluntariat ambiental.
Durant la presentació d’aquesta
agenda anual s’ha reconegut el suport que manté la ciutat amb entitats
i organitzacions de persones voluntàries o que promouen l’altruisme i,
en aquest sentit, l’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, i la consellera
de Benestar Social i Família de la
Generalitat, Neus Munté, han mostrat la seva satisfacció perquè amb
aquests actes es reconeix “la força
del voluntariat i la solidaritat dels
catalans i les catalanes”.
Entre els projectes, també hi destaca el desenvolupament d’una apli-

cació mòbil sobre el voluntariat, així
com un pla per impulsar la solidaritat
a les escoles, carreres solidàries en
col·laboració amb hospitals i entitats i la presentació de les conclusions del projecte Verso, d’anàlisi de
la capacitat del sector de generar
ocupació.
Fonts del consistori han informat
que tot i que l’agenda encara no
està tancada ni és definitiva, algunes de les activitats ja s’han estat
fent fins ara, però ara cobraran més
rellevància i serviran per “potenciar
els valors de solidaritat i cohesió
social” tan presents en el conjunt
del territori.
Munté ha afegit que la capitalitat
del Voluntariat de Barcelona “ha de
servir per reivindicar el model català propi de voluntariat” i servirà
per “projectar a Europa la imatge
de país i capitalitat”. Barcelona
exercirà la capitalitat del voluntariat
“com a capital de Catalunya”, perquè hi haurà activitats vinculades a
aquesta comunitat, més enllà de la
ciutat.
Per la seva banda, la directora
del Centre Europeu del Voluntariat,
Gabriella Cívico, ha posat de mani-

el model català propi de voluntariat

AVANÇOS

bLes activitats

permeten avançar
en la Barcelona
de les persones
bJa s’ha creat una

‘app’ mòbil que
connecta voluntaris
i entitats

fest que Europa té la vista posada
en l’exemple barceloní respecte al
fenomen del voluntariat, i ha justificat
que per això ha escollit Barcelona en
aquest designi, que també haurà de
servir per portar exemples a altres
ciutats europees.
REPTE I ORGULL. Barcelona va
aconseguir la capitalitat europea del
voluntariat 2014 després de superar
la forta candidatura de les ciutats finalistes de Guimarães (Portugal), i
Rennes i Laval (França). Responsables del consistori català han agraït
la col·laboració de la Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS)
i la Federació de Voluntaris de la
Caixa (Fasvol), a més del suport de
més d’un centenar d’entitats i institucions que han fet possible l’obtenció
d’aquesta capitalitat.
Per l’alcalde de Barcelona, Xavier
Trias, aquesta notícia “omple la
ciutat d’orgull” i aporta una gran
riquesa social. Trias està convençut
que aquesta capitalitat servirà per
“compartir experiències i entusiasme per participar en la creació
de la Barcelona de les persones,
una Barcelona que es construeix

amb la suma de molts actes de
solidaritat i responsabilitat social”.
Neus Munté ha assenyalat que “es
va presentar aquesta candidatura des del convenciment que el
voluntariat millora la societat i els
mateixos voluntaris”, i ha recordat
la implicació de la societat catalana,
ja que segons l’enquesta del CEO de
l’any 2012, un 17% de catalans responien sí a la pregunta de si havien
fet o feien voluntariat. Aquest 17%
sobre el total de la població (7,5 milions) donaria una xifra d’1.275.000
voluntaris a Catalunya, i això vol dir,
segons Munté, que la societat catalana és participativa.
El Govern de la Generalitat té a
disposició del voluntariat recursos referents a Europa: Xarxanet, A l’abast,
serveis d’assessorament, Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya,
Pla Nacional de l’Associacionisme
i el Voluntariat..., fet que posa de
manifest el suport explícit de la Generalitat al reconeixement d’aquest
tret identitari de la ciutat de Barcelona, on hi ha més de 6.000 associacions de voluntaris i on el Parlament
ha iniciat la tramitació de la llei del
voluntariat.M

