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Ser voluntari, per què?
Aquesta setmana ha començat un cicle de reﬂexions entorn l’experiència del
voluntariat, organitzat per Càritas, amb l’objectiu de debatre sobre qüestions
generals relacionades amb l’acció voluntària
24 Octubre, 2014 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

L’acte “Ser voluntari, per què?”, que va tenir lloc el 22 d’octubre, ha donat inici a una sèrie
de reﬂexions sobre l’experiència dels voluntaris a Càritas. El propòsit d’aquestes sessions,
celebrades al Seminari Conciliar de Barcelona, es debatre sobre les qüestions generals en
relació amb l’acció voluntària.

Els voluntaris, l’essència de Càritas
Aquesta primera reﬂexió va girar entorn a la importància capital que tenen el col·lectiu dels
voluntaris per Càritas. Maria Amor, directora de l’Escola de Formació del Voluntariat, va ser
una de les persones que va presidir aquest acte, fent especial èmfasi en el primordial paper
que tenen aquests voluntaris. En paraules seves, els voluntaris “són persones compromeses,
persones implicades amb els problemes socials”, ja que és imprescindible que aquestes
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“tinguin una sensibilització especial cap a persones que estan patint situacions molt dures”.
En aquesta mateixa línia, Amor va aprofundir més en aquesta reﬂexió sobre el rol dels
voluntaris aportant dades i informacions complementàries als assistents a l’acte, per mitjà de
presentacions amb power points. Entre les informacions que va proporcionar, va destacar la
xifra de 2500 voluntaris que actualment formen part de Càritas.
Taula rodona amb 4 voluntàries
Un dels principals atractius d’aquesta primera sessió de reﬂexions va ser la celebració d’una
taula rodona en la qual van participar 4 voluntàries de Càritas: Núria Vendrell, Carmen
Lorenzo, Eulàlia Quer i Carme Jané. A través de les experiències que van explicar van
il·lustrar d’una forma més exemplar als assistents a l’acte sobre què és ser voluntari i quines
són les seves tasques.
Un dels casos que va destacar va ser el de la Núria Vendrell, una voluntària que treballa en
un projecte d’inserció sòcio-laboral amb persones immigrades de la zona del Raval. Aquesta
voluntària va parlar, en referència a aquest projecte que portava a terme, sobre les tasques
que va realitzar regularment com “fer classes teòriques de gramàtica a aquestes persones
per tal que agaﬁn ﬂuïdesa en la pràctica de les llengües”. L’acte va acabar amb una bona
rebuda per part dels assistents, deixant una bona sensació de cara a les pròximes sessions
sobre l’experiència del voluntariat, que duraran ﬁns el juny del 2015. La següent sessió,
“Ningú sense llar. Ningú?”, serà dimecres 12 de novembre i anirà a càrrec de Tere
Bermúdez.
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