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Camp de treball a Torre Baró
Càritas Barcelona organitza un voluntariat solidari per joves entre 16 i 18 anys en
el centre obert barceloní
04 Juliol, 2019 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

Citant Albert Einstein, “la bogeria més pura és deixar-ho tot tal com està i esperar que alguna
cosa canviï”. Càritas Barcelona té l’al·licient idoni per evitar el que Einstein preveia. Així,
l’entitat organitza el Camp de Treball Solidari per joves entre 16 i 18 anys en el Centre Obert
Torre Baró. Una iniciativa que col·labora que els joves siguin el canvi a un món més fratern.
Així, la proposta va del 6 al 12 de juliol en el qual els joves voluntaris podran participar de les
activitats que es fan en el centre de menors amb risc d’exclusió social.
Càritas sempre ha treballat per fomentar el voluntariat i sensibilitzar sobre la realitat amb la
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qual treballa. Alhora, procura despertar el compromís especialment de la gent més jove. Amb
el Camp de Treball Solidari, l’entitat procura que els joves ocupin un temps de lleure amb
sentit on podran tenir noves experiències que els ajudarà en el seu creixement personal.
Són set dies de diversió en què dormiràs i conviuràs al Centre Obert Torre Baró juntament
amb altres joves.
Inscripció: 100 €
Àpats, transports i activitats durant la setmana inclosos.
Cal portar esterilla, matalàs inﬂable o sac de dormir i tovallola.

Què podran fer els voluntaris?
El Camp de treball està format per tres àrees d’acció que es faran de manera combinada:
Descobreix el voluntariat: Fes de voluntari a les sortides, els tallers, els jocs o l’esport en el
Casal d’Estiu ajudant els infants del Centre. Es donarà suport a l’equip educatiu en les
activitats programades en el casal.
Diversió amb altres joves: Comparteix oci, inquietuds i diversió amb joves de la teva edat en
el Casal de Joves Llops del Taga.
Coneix-te, forma’t i reﬂexiona: Hi haurà estones per reﬂexionar i compartir amb el grup les
experiències viscudes. A més a més, experts de diferents àmbits t’introduiran en la realitat
social i el voluntariat. Col·labora en trobades, debats, descoberta del barri i l’entorn, lleure i
molta amistat.

Centre Obert Torre Baró
L’any 1990 va néixer el centre obert de Torre Baró, un lloc on es van obrir les portes com una
alternativa a l’internament dels infants en risc d’exclusió social. Així, amb el pas dels anys, el
centre ha vist créixer una gran multitud de nens i nenes, però l’essència, tal com explica
Càritas Barcelona, “s’ha mantingut intacta”. L’objectiu del centre? Millorar les oportunitats i
condicions de vida dels infants i joves (d’entre 5 i 13 anys que viuen als barris de Vallbona,
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Ciutat Meridiana i Torrebaró).
I què es fa? Es realitzen reforços escolars, tallers, treballs manuals, classes d’informàtica,
activitats lúdiques i altres accions bàsiques que ajuden al creixement i desenvolupament
integral de l’infant. Amb places per a 44 nens i adolescents, el centre Torre Baró compta amb
voluntaris que vetllen per garantir-los un desenvolupament personal i educatiu. Per tant, ells
organitzen les activitats diàries i ofereixen una atenció personalitzada que aspira a
compensar les possibles carències afectives i de socialització dels nens i adolescents que hi
participen.
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