Celebrem el Dia Internacional del Voluntariat a Tarragona
Visibilitzem i reivindiquem la tasca de les entitats i de les persones voluntàries
Segons el ‘Baròmetre del Tercer Sector Social’ de l’any 2018, a través de les entitats de
voluntariat social a Catalunya s’atenen aproximadament 1.600.000 persones, gràcies a l’acció
d’unes 367.000 persones voluntàries. A banda, de les persones assalariades del sector.
Aquesta xifra representa gairebé el 20% de la població total.
Concretament a la província de Tarragona actuen més de 300 entitats de voluntariat social que
atenen milers de persones diariament i transformen el context social. Les xifres de Tarragona
representen un 10% de les dades totals de Catalunya.
Els col·lectius atesos per les entitats de voluntariat social són diversos: principalment persones
nouvingudes, persones amb adiccions, persones privades de llibertat, persones aturades, dones
i LGTBI, infants, joves i gent gran, persones privades de salut i persones ateses per diagnòstics
de salut mental, persones amb diversitat funcional.
Avui celebrem a Tarragona el Dia Internacional del Voluntariat amb un acte senzill, organitzat
per la FCVS i l’Oficina de Compromís Social de la Universitat Rovira i Virgili, i que posa l’accent
en el testimoni de persones voluntàries que donen veu i posen en valor la seva implicació en la
transformació social, i el paper de les entitats que les acullen i acompanyen.
Des de la FCVS de Tarragona, juntament amb les 45 entitats federades, de les prop de 350
entitats d’arreu de Catalunya
Avui reivindiquem i posem en valor la tasca de les entitats i de les persones voluntàries. I
afegim que
•

Són moltes, les càrregues burocràtiques i les dificultats en els tràmits administratius a
què ens sotmeten les administracions

•

No comptem amb prou suport econòmic, estable i consolidat, ni amb l’acompanyament
idoni, de part de l’administració.
Reclamem per tant

•

que sigui reconeguda la xarxa d’agents que contribuïm a vertebrar el territori i a fer-lo
més sostenible.

•

que l’administració impulsi la nostra tasca, tot escoltant-nos quan cal i dotant-nos,
alhora, dels recursos que els nostres projectes demanden.

C/ de les Coques, 2n pis de la Casa dels Concilis, Despatx 15, 43003 Tarragona T. 877 05 06 13 tarragona@voluntaris.cat
www.voluntaris.cat

Tal i com declarem a través del manifest del Dia Internacional del Voluntariat, el voluntariat és
la veu crítica i compromesa de la ciutadania contra les desigualtats i juga avui, i jugarà encara
més endavant, un paper clau en la resposta davant de problemàtiques mundials d’abast divers i
també davant dels reptes humans que s’albiren pel futur proper.
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