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NOTA DE PREMSA 

 

Arriba la Setmana del voluntariat de Girona del 23 al 28 de maig   

La FCVS-Girona ha preparat una agenda plena d’activitats per donar visibilitat a la tasca 

de les entitats del territori gironí i reconèixer la feina que fan juntament amb el voluntariat 

Barcelona, 17 de maig 2022.- Un any més arriba la celebració de la Setmana del voluntariat 

de Girona, que organitza la Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS), del 23 al 28 de 

maig. Les comarques gironines seran l’escenari de més d’una desena d’activitats que han 

preparat les entitats socials del territori perquè tothom pugui gaudir-ne i conèixer la tasca que 

fan juntament amb les persones voluntàries. 

Aquesta edició de la Setmana del voluntariat es viu d’una forma molt especial, ja que l’agenda 

estarà farcida d’actes que tornen al format presencial: xerrades, tallers, donació de sang, 

berenar d’entitats, cinefòrum, caminada, concert, marxa nòrdica… Les activitats se 

celebraran a Girona i també a Figueres, Caldes de Malavella i molts altres indrets del territori. 

Fins a 14 entitats participen aquest any en la Setmana del voluntariat oferint activitats 

diverses per donar a conèixer la seva tasca i sensibilitzar la població de les diferents 

necessitats socials o sanitàries que tracten.  

L’accés al programa i a les inscripcions es poden fer a través de la web de la FCVS. 

 

Què és la Setmana del voluntariat 

La Setmana del voluntariat és una activitat que històricament ha organitzat la FCVS de Girona 

i comarques amb l’objectiu de donar visibilitat a les entitats i al voluntariat. 

Per fer-ho, la FCVS coordina i difon les activitats que les entitats realitzen i proposa també 

activitats pròpies que ajuden a promocionar el voluntariat i la tasca que fan les entitats. Per 

altra banda, aquesta acció també pretén impulsar la participació de la ciutadania gironina per 

implicar-los en el voluntariat i fer xarxa entre les entitats gironines. 

Enguany, a més de promocionar les activitats que es duran a terme durant aquesta setmana 

també es vol posar l’accent en la figura de les persones que fan voluntariat i en les activitats 

que duen a terme en una entitat. 
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Sobre la FCVS 

La Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS) és la plataforma de referència del 

voluntariat social a Catalunya. És una xarxa d’entitats sense ànim de lucre que treballen pel 

reconeixement de la figura del voluntariat com a eina de transformació social. 

La FCVS aplega prop de 340 entitats amb les quals s’impulsen recursos i serveis per afavorir 

l’acció voluntària. Aquesta tasca, feta conjuntament amb totes elles, impacta sobre un total 

de 80.000 persones voluntàries 

La FCVS dona serveis a les entitats adherides, des d’una perspectiva transversal: formació, 

recursos audiovisuals, gestió d’assegurances, borsa de voluntariat en línia, publicacions, 

jornades de debat, recursos sensibilitzadors, visibilitat, discurs d’incidència política per 

combatre desigualtats i injustícies, i per enfortir les condicions amb què treballen. 

 

Cartelleria: 

 - Cartell de la Setmana del voluntariat 

Programació: 

- Programació de la Setmana del voluntariat 

 

Contacte de premsa  

Montse Rosell 

Tècnica de comunicació de la Federació Catalana de Voluntariat Social 

comunicacio@voluntaris.cat 
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