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Sobre voluntariat

1.- Voluntari/voluntària:

És tota persona que d’una manera desinteressada i generosa dedica el seu
temps lliure al servei dels altres o d’interessos socials i col·lectius, sigui de
manera continuada o puntual.

La paraula voluntariat implica uns trets que determinen una sèrie d’actituds.

Podem dir que la persona voluntària fa un procés d’adhesió a una opció
representada per una organització ,des de la qual intervindrà en una tasca
positiva per a la comunitat sense rebre, en aquest intercanvi, cap recompensa o
remuneració econòmica.

2.- Què dóna i què rep la persona voluntària:

El voluntari dóna: temps, acció desinteressada, servei gratuït, voluntat, llibertat,
sentit, participació, vida, coneixements, responsabilitat i compromís, entre d’altres
aportacions

El voluntari rep: coneixements, formació, experiència, amistat, reconeixement,
estima, etc.

3.- Què és el voluntariat:

És una actitud social que dóna resposta a un sentiment comú de sentir-se
solidari. És l’acció de prestar de manera lliure i voluntària serveis cívics o socials,
sense contraprestació econòmica, dins el marc d’una organització estable i
democràtica i comporta un compromís d’actuació a favor de la societat i de la
persona. És un conjunt de persones voluntàries.

Podem, doncs, entendre el voluntariat com a:
• Ocupar-se dels altres o de la comunitat en general.
• Sense contraprestació econòmica.
• En una organització.
• Lliurement, sense coacció.
• Des de la solidaritat.

La realitat social del voluntariat és rica i variada, però tot i així, tot i presentar-se
amb diferents aspectes, en podem destacar unes línies:

• El voluntariat és una qualitat que caracteritza l’acció d’aquell que a més
a més dels seus deures com a professional i del seu estatus, de
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manera continuada i desinteressada, dedica part del seu temps a
activitats a favor dels altres.

• El voluntariat és una expressió de l’exercici de la ciutadania que
s’emmarca a l’interior dels drets socials i coincideix amb el discurs
modern sobre els deures dels ciutadans. La seva última legitimitat rau
en la possibilitat de convertir els habitants en ciutadans participatius. En
la mesura que en una societat emancipada, la participació no és part
del problema, sinó un element de la solució, el voluntariat és un factor
bàsic de la construcció de la societat. És una acció que es fa per
voluntat espontània i no per obligació o deure.

• El voluntariat respon a una cultura de la solidaritat que activa i promou
les reserves d’altruisme existents en la societat. És una qualitat  que
neix de la consciència solidària, amb caràcter altruista, sense cap ànim
de lucre i originada pel desinterès.

4.- Àmbits d’actuació en la societat actual:

Depenent dels autors, les fonts i l’any, va variant la classificació dels àmbits
d'actuació. En aquest cas donem cinc grans grups, tenint en compte que les
separacions entre ells poden ser, en alguns casos, confuses.

• Voluntariat social: intervenció de caire preventiu, terapèutic o de suport.
Treball de sensibilització de la població en general. Intervenció personalitzada.
Els destinataris són persones o col·lectius que presenten temporalment o
permanentment necessitats, dèficits o alguna característica problemàtica que
dificulta la seva plena integració. Tipus de col·lectius: toxicòmans, gent gran,
malalts temporals/de llarga durada o terminals, immigrants i refugiats,
minories ètniques, discapacitats físics/psíquics i sensorials, dones, infància,
etc.

• Voluntariat comunitari o cívic: intervencions cíviques a escala associativa
(veïnals, educatives en el lleure, sensibilitzadores, esportives, etc.). L’àmbit
comunitari d’actuació voluntària recull un conjunt molt divers d’intervencions
cíviques que es basen en la promoció de la participació i en la vida
associativa. Dinamitzen el seu entorn sociocultural i faciliten canals
d’integració de les persones a la vida social. Tipus de col·lectius: centres
comunitaris (parròquies, foments, etc.), entitats de lleure, moviments veïnals,
moviments de sensibilització, clubs esportius, grups de col·laboració
ciutadana, etc.

• Voluntariat cultural: l’objecte de l’acció de les entitats d’aquest àmbit és la
cultura i s’actua en un sentit ampli, tant de difusió com de creació, que pot
abastar: la cultura popular i tradicional, la investigació i les ciències, la
dinamització, difusió i defensa del patrimoni cultural popular i tradicional i, la
dinamització de la producció cultural o artística. Tipus de col·lectius: defensa
del patrimoni, camps de treball, cultural popular i tradicional, associacions
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artístiques, associacions de comunicació, associacions de recerca i
investigació.

• Voluntariat ambiental: l’objecte de l’acció és la natura i el medi en general i
es fan tasques de sensibilització sobre les problemàtiques que afecten el
medi, de descoberta de l’entorn, de recuperació dels espais naturals, etc. Es
treballa a partir de diversos tipus d’entitats: grups naturistes, associacions
ecologistes, educació i defensa ambiental, preservació del medi, animals,
espais verds (protecció), voluntariat forestal, excursionista, guies (descoberta
del medi), etc.

• Voluntariat de cooperació internacional: entitats que porten a terme
actuacions a favor d’altres països, en una línia de cooperació internacional
mitjançant l’educació per al desenvolupament, intercanvis, projectes al “Tercer
món”, camps de treball, accions d’emergència, etc. Cal tenir present que les
actuacions en aquest àmbit es fan normalment des del mateix país. En algun
cas, els voluntaris poden fer intervencions directes en els països destinataris,
convenientment formats. Tipus de col·lectius: comunitats indígenes de països
en subdesenvolupament, països en guerra.

5.- Motivacions:

Per definició, el voluntariat és un acte gratuït, desinteressat, escollit. Però el mite
de l’altruisme com a do total i lliure es debat entre l’ajut a l’altre i l’autoajuda que
un mateix es fa en tota acció voluntària. La gratuïtat no és un punt fàcil de tractar.
Les motivacions i dinàmiques que mouen les accions solidàries són complexes.
En l’acció voluntària es dóna, però també es rep. Existeixen diferents motivacions
o punts de partida que fan possible que els individus s’apropin al voluntariat, però
no s’exclouen entre elles: és a dir, en tota actitud voluntària, les motivacions que
apareixen són mixtes.

Podem destacar les següents:
• Solidàries: la sensibilització respecte del concepte de justícia social

porta a prendre una actitud activa davant dels problemes de la societat.
Ideals solidaris deslligats de creences religioses.

• Afectives: lligams establerts a causa de: proximitat amb una
problemàtica concreta, experiències passades, etc.

• Vocacionals: possibilitat de posar en pràctica una inquietud o vocació
personal no satisfeta professionalment.

• Professionals: interès per al voluntariat com a mecanisme que asseguri
un lloc de feina en el futur o com a mitjà per a adquirir experiència.

• Religioses: el voluntariat com a instrument per adequar-se a creences
religioses interioritzades. Sentir-se conseqüent amb el propi
plantejament de la vida.

El model funcional de motivacions del voluntariat (Jaume Urgell): es considera que
el fet que una persona faci de voluntària té una repercussió determinada per a ella
, ja que ajuda a satisfer certes necessitats o a assolir certs objectius personals.
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Es tracta d’un enfocament més aviat transaccional i no tant purament altruista, en
el sentit que l’activitat voluntària s’entén com un procés d’intercanvi entre
l’organització i l’individu i no com una participació absolutament desinteressada.

Tipus de factors que expliquen motivacions diverses:
• De valor: tenen a veure amb la satisfacció de necessitats purament

altruistes, d’ajuda a persones necessitades.
• D’aprenentatge: es relacionen amb la necessitat de comprendre la

tasca que es porta a terme o d’aprendre més sobre els usuaris o
beneficiaris, l’organització amb què es col·labora o un mateix.

• De carrera: també estan relacionades amb l’aprenentatge, però com a
mitjà per millorar les oportunitats de carrera de la persona, la formació
o els contactes amb el món laboral.

• De socialització: tenen a veure amb les influències normatives del
cercle d’amistats d’una persona, la família o un grup social rellevant. En
aquest cas hi ha una necessitat de comportar-se tal com l’entorn ho
considera bo.

• D’estima: es relacionen amb la satisfacció de la necessitat personal de
sentir-se important, reconegut, estimat o necessitat. També s’inclou en
aquesta dimensió la necessitat de conèixer gent nova.

• D’autoprotecció: tenen a veure amb la reducció de sentiments negatius
de la persona. És el tipus de motivació dels individus que se senten
sols o culpables, que volen superar determinats defectes o sentiments
negatius i incrementar el nivell d’autoacceptació.

6.- Drets i deures del voluntariat:

• Deures (International Association for Volunteer Efforts-IAVE, 1990): deures
dels voluntaris vers les associacions on actuen, la tasca, els companys i els
“usuaris”:
⇒ Encoratjar el compromís individual  per tal que es tradueixi en un moviment

col·lectiu.
⇒ Donar suport de manera activa a la seva actuació, i adherir-se

conscientment als seus objectius, informant-se de la seva política i del seu
funcionament.

⇒ Comprometre’s a fer ben fetes les tasques definides conjuntament, d’acord
amb les aptituds, el temps disponible i les responsabilitats acceptades, per
cadascú.

⇒ Cooperar, amb un esperit de comprensió mútua i d’estimació recíproca,
amb tots els membres de l’associació.

⇒ Acceptar rebre la formació necessària.
⇒ Considerar-se lligat pel secret en l’exercici de la funció.

• Drets (VoluntEurope 1974): deures de les organitzacions envers el voluntariat:
⇒ Facilitar informació sobre el treball i l’organització.
⇒ Donar una introducció al treball a desenvolupar.
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⇒ Donar suport.
⇒ Facilitar oportunitats d’aprendre i progressar en el treball.
⇒ Facilitar oportunitats d’opinar sobre el treball si ho desitgen.
⇒ Facilitar oportunitats de participar en l’estructura de l’organització.

7.- Condicions bàsiques per a la participació:

• Acceptació per part de tots d’uns valors fonamentals.
• Delimitació d’uns objectius comuns.
• Eliminació de tot allò que es relacioni amb privilegis, lucre, classe

dominant, competència deslleial, ingerència de grups de pressió, etc.
• Actitud sociològica de diàleg, interacció i confiança en el grup.
• Establiment de canals d’informació i d’òrgans col·lectius de decisió

amb vista a una direcció participativa.

Sobre associacionisme

1.- Les entitats de voluntariat

Per entitat de voluntariat entenem aquella organització que no té afany de lucre i
què és autònoma (privada) i no governamental.

Entitat sense afany de lucre (ONL): entitat que té una finalitat no lucrativa, que els
guanys econòmics que hi pugui haver no seran repartits entre els seus socis, sinó
que seran reinvertits en la pròpia organització. Els càrrecs polítics dirigents
d’aquestes entitats (la Junta) són gratuïts i, per tant, de voluntariat. Les entitats
que estan formalment constituïdes gaudeixen de personalitat jurídica, cosa que
els permet, entre d’altres, la contractació de personal remunerat per a
l’acompliment dels seus objectius, i situació que no es contradiu amb el fet de no
tenir ànim de lucre.

A tots els països desenvolupats el voluntariat és un fenomen social important i
valorat. El nostre país compta amb una densa tradició d’organitzacions de
voluntariat i amb moltes persones que han pres una opció solidària i dediquen
una part del seu temps lliure a ajudar els altres i a realitzar accions de
dinamització sociocultural.

Aquestes associacions i entitats han estat capaces de donar, a cada moment,
una resposta cívica i solidària a les necessitats i inquietuds de la societat, alhora
que han significat un element essencial en la configuració de Catalunya com un
país amb identitat pròpia.

Les entitats de voluntariat faciliten i canalitzen la participació ciutadana i
garanteixen una societat forta, plural i amb capacitat per donar resposta a les
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seves pròpies necessitats. Associar-se vol dir no anar per lliure. I el voluntariat
neix com a tal en el si de les entitats.

És l’antena social propícia per a detectar mancances i problemàtiques. L’entitat
permet agrupar accions voluntàries que comparteixen unes mateixes opcions i
valors. L’ideari que comparteixen és allò que uneix els membres d’una
organització.

De la pluralitat de criteris i opcions, en naixeran les diferents entitats de
voluntariat. No diferent tan sols pel fet de respondre a necessitats diverses, sinó
per unes raons de fons que les mouen cap a motius ideològics concrets.

Funcions de les organitzacions de voluntariat:
• Assolir els objectius i les fites concretes que s’han marcat.
• Informar i sensibilitzat el poder públic respecte de mancances reals.
• Facilitar la participació ciutadana.
• Fomentar l’esperit solidari de la població.
• Per assolir les fites, s’ha de gestionar, organitzar i finançar.
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