


Que és el ?

• És un espai on es promou la vida associativa i la participació del 
voluntariat dins el municipi i l’entorn proper. 

• Un servei que unifica els esforços de totes les entitats i associacions 
que treballen per millorar la qualitat de vida dels municipis.

• Una plataforma que centralitza les iniciatives socials per poder-les 
promocionar i donar-les a conèixer dins l’àmbit local i entorn proper.

• Un punt de referència pels ciutadans i entitats interessades a 
treballar aspectes relacionats amb el voluntariat i les iniciatives de 
caire sociocultural.

• Un espai amb cabuda per la informació i difusió de les activitats, 
projectes i programes de les diferents entitats, organitzacions i 
associacions interessades en participar, formant part en aquesta
iniciativa.



Objectius generals del

• Implantar el servei a la població de Palau-solità i Plegamans.
• Col·laborar, mitjançant un treball comú i coordinat, amb 

l’Administració municipal.
• Promocionar l’acció del voluntariat, millorant els canals 

d’informació i la gestió dels recursos existents.
• Crear un punt d’unió i de trobada per a totes aquelles persones 

motivades i interessades en el camps de la participació, la 
solidaritat i l’associacionisme, sent aquest espai obert per a 
tothom.

• Fomentar accions que ajudin a millorar la qualitat de vida, a 
través de l’activitat voluntària, dels col·lectius més vulnerables i 
desfavorits del municipi i l’entorn.

• Enfortir les entitats municipals que volen incorporar voluntariat.



Objectius específics del

• Crear registre d’entitats locals que incorporin voluntariat en els 
seu àmbit d’actuació, informant del circuit a seguir, requisits 
bàsics...

• Informar al ciutadà de l’oferta existent en acció voluntària.
• Fomentar la coordinació en matèria formativa.
• Promocionar el servei en el municipi mitjançant el material de 

difusió editat. Treballar per la consolidació progressiva de la 
Comissió de Seguiment.

• Dinamitzar la vida associativa del municipi a través de les 
accions desenvolupades des del Servei.

• Assessorar i derivar al voluntari o persona que vulgui realitzar
una tasca voluntària respecte a on pot adreçar-se, en funció de 
les seves preferències i perfil.



Activitats del

• Atenció i assessorament en l’àmbit de l’acció voluntàriaa les 
entitats i ciutadans

• Organització de xerrades, tallers, cursos, taules rodones…
• Participació en actes i activitats municipals en els que es 

necessiti de la presència del voluntariat. Creació d’una Borsa de 
Voluntariat Municipal

• Bústia d’opinió i participació per recollir propostes, suggeriments 
i demandes diverses de tot allò relacionat amb el voluntariat

• Creació una agenda mensual que es reculli totes les activitats de 
les entitats

• Creació d’una Taula/ Comissió Municipal d’entitats de voluntariat



Conclusions del servei

• Amb aquesta iniciativa es pretén potenciar, organitzar i 
consolidar la figura del voluntariat aprofitant els recursos 
(materials i humans) existents de la població.

• El voluntari és una persona que dedica una part del seu temps a 
desenvolupar accions comunitàries (solidàries, culturals, medi 
ambientals,...) generalment dirigides a col·lectius i sectors  
desfavorits; és per això que cal dedicar esforços com aquest i 
una atenció especial a la tasca d’aquestes persones, que amb 
els seu temps també participen en el treball de la sensibilització i 
la conscienciació per aconseguir un mon més just i igualitari.



On podeu trobar el ?

CENTRE CÍVIC
Despatx núm. 7

Dimecres de 15:00 a 19:00 hores
Palau-solità i Plegamans

Anna Mª Viaplana
Tel  636172444

voluntariat@palauplegamans.cat


