
Organitza: voluntaris penitenciaris 
amb el suport  de la:  

Lloc de realització: Sala Pompeia: Carrer de la 
Riera de Sant Miquel 1, 08006 Barcelona. 

Metro: Diagonal (L3 i L5)

Bus: 7, 22, 24, V15 i V17

5a trobada – 11 novembre 2017
De 9’30 a 14 a la Sala Pompeia.

ESPAI OBERT 
de Voluntariat Penitenciari

Amb la col·laboració de:  



El valor del voluntariat penitenciari
11 novembre 2017. Espai Pompeia

Es tracta d’un espai de trobada, de formació i d’intercanvi
d’experiències per part del voluntariat penitenciari i amb voluntat
d’incidència. És una activitat autogestionada pel voluntariat
penitenciari de diferents entitats, amb el suport de la TPS.

Destinataris: voluntaris i professionals del sistema penitenciari,
voluntaris socials, estudiants, persones interessades en projectes de
cohesió social.

Objectius: Posar en valor el voluntariat penitenciari. Donar visibilitat 
pública al voluntariat penitenciari. Recollir el testimoni i experiències 
del voluntariat penitenciari de la mà dels diferents implicats: 
professionals, interns i voluntaris. 

Inscripcions on line: Data límit 31 d’octubre. Aforament limitat per
ordre d’inscripció. Cal formalitzar la inscripció i respondre
l’enquesta:, seguiu els enllaços:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchDmBmvmKAUpjzWd
BJBz2u5mlPtqdozAdR7Gcm4FUnjp-6-Q/viewform?c=0&w=1

Enquesta el valor del voluntariat. Omple el formulari amb la
teva opinió: (punt de partida de la sessió):

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBSekwEmGXvJZnLhEP
Tin41U-7Y4osgfIG3gP83ur7odGMzw/viewform?c=0&w=1

Ordre del dia: 

9’00 a  9’30  Acreditacions. 

9’30 a 9’45: Benvinguda i presentació de l’ordre del dia de l’acte, a 
càrrec dels organitzadors

9’45 a 10’30 Presentació dels resultats de l’enquesta: El valor del 
voluntariat. (Molt important omplir el formulari en el moment 
d’inscripció).

10’30 a 11’30 Treball en grups: El valor del voluntariat.

11’30 a 12 refrigeri (Gentilesa del Càtering Roca González)

12’00 a 13’30 Taula rodona: El model de participació i convivència 
als centres penitenciaris:

Representant d’un centre penitenciari amb MPIC;  
Voluntari de l’entitat Ared. 
Professional de l’entitat Alperroverde
2 exinterns/es de presons.

13’30 a 14 Lectura del resum de les Aportacions dels grups: “el 
valor del voluntariat penitenciari”

14’00 Agraïments i comiat

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchDmBmvmKAUpjzWdBJBz2u5mlPtqdozAdR7Gcm4FUnjp-6-Q/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBSekwEmGXvJZnLhEPTin41U-7Y4osgfIG3gP83ur7odGMzw/viewform?c=0&w=1


TRIA EL TEU GRUP DE TREBALL
DE 9’30 A 10’00 HI HAURÀ PANELLS PER INSCRIURE’T. Porta pensat en quin grup 
voldràs participar. L’aforament dels grups és limitat. Les inscripcions es faran per 
ordre d’arribada. 

1. Com donar a conèixer el 
voluntariat penitenciari, 

des de l’acció del 
voluntariat:

• Sistemes boca-orella

• Implicar estudiants
universitaris

• Implicar col·lectius de 
persones grans

• Incidència en el 
voluntariat d’altres
àmbits

• Facebook i twitter….

• …

2.  Com donar a conèixer
el voluntariat penitenciari

a través dels Mitjans de 
comunicació:

• Incidència en els Mitjans 
de comunicació: Accions
i sistemes de Baix cost

• Premsa digital: propostes
de presencia als Mitjans

• Les entitats i la 
comunicació social

• Federacions i altres
xarxes: uns aliats? 

….

3. Com posar en valor el 
voluntariat dins els

centres penitenciaris:

• Accions a fer pels propis 
voluntaris

• Accions a fer per les 
entitats socials

• Propostes per incloure
en el sistema 
penitenciari i en el model
d’atenció, 

• Com arribar als interns

• …

4. Com millorar
l’acompanyament dels

voluntaris:

• Propostes per a les 
entitats socials

• Propostes per als centres 
penitenciaris

• Propostes per la Direcció
General de Serveis
Penitenciaris

• Propostes per a la 
Direcció General d’Acció
cívica

• ….


