Nota de premsa
Terrassa, 20 de setembre de 2018

Terrassa celebra dissabte la primera Fira del
Voluntariat
Hi participaran 15 entitats de la ciutat per donar a conèixer la seva tasca
La plaça Vella acollirà aquest dissabte, 22 de setembre, la primera Fira del
Voluntariat de Terrassa, organitzada per l’Ajuntament de Terrassa i la Taula
d’entitats del Voluntariat. Entre les 18 i les 21 h, tota la ciutadania està convidada a
visitar les parades instal·lades a la plaça Vella i conèixer de primera mà els projectes
de voluntariat que es duen a terme a la nostra ciutat.
La fira aplegarà quinze entitats de la Taula:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Fundació Catalunya La Pedrera
Creu Roja Terrassa
Voluntariat x la Llengua
Oncolliga
Fupar
ACAU - Associació Coordinadora d'Ajuda Unida
Prodis
La Llar Fundació
Càritas Terrassa
AVAN - Associació Vallès Amics de la Neurologia
Gent Solidària
Fundació Maria Auxiliadora
Voluntaris Terrassa
La Víbria Intercultural
Voluntaris Forestals Terrassa

La fira defugirà el format clàssic d’un estand per entitat i s’organitzarà en dues
carpes on hi haurà material de difusió de totes les entitats i diversos «racons» o
espais on hi haurà exposicions, passis de videos, entrevistes ràpides a persones
interessades en el voluntariat, activitats infantils, photocall, etc
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A les 19 h tindrà lloc un flashmob com a activitat festiva i participativa. Podeu trobar
les pautes per assajar a https://www.terrassa.cat/agenda-voluntariat. Amb aquesta
acció es vol posar de manifest el gran nombre de voluntaris i voluntàries que té
Terrassa i animar a tothom que vulgui sumar-se’n.

Èxit del Punt del Voluntariat
La Fira del Voluntariat és una nova acció per a la promoció de l’associacionisme i el
voluntariat després de la posta en marxa, el passat gener, del Punt del Voluntariat a
l’atri de l’Ajuntament. En aquests gairebé nou mesos, el punt ha rebut les visites de
prop de 400 persones que volien informar-se sobre els diferents projectes de
voluntariat a la ciutat. D’aquestes, més de 80 s’han inscrit com a voluntàries i 58
d’aquestes s’han acabat integrant en alguna entitat, o fins i tot en més d’una, segons
el cas. Les persones inscrites són majoritàriament dones d’entre 16 i 50 anys.
El Punt del Voluntariat ha fet també prop de 40 assessoraments a entitats per
actualitzar-se o iniciar-se en la realització de projectes de voluntariat, i ha rebut prop
de 30 crides de voluntariat per part de les entitats, en la majoria dels casos de l'àmbit
social o esportiu. Aquestes crides són comunicacions que fan les entitats indicant les
seves necessitats i ajuden a distribuir les persones inscrites com a voluntàries.
El Punt i la Fira han vingut a sumar-se a les accions que desenvolupa des de fa anys
l’Ajuntament per donar suport al món del voluntariat, com ara les accions de
formació a les entitats per tal que aquestes es puguin adaptar als canvis legals dels
darrers anys; els cursos d'iniciació al voluntariat o la formació i assessorament sobre
el servei comunitari. L'Ajuntament de Terrassa també forma part de la Xarxa de
Punts de Voluntariat de Catalunya.
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