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Si tens interès en realitzar voluntariat visita el 
PUNT DEL VOLUNTARIAT de la ciutat: 

www.mataro.cat/entitats
Centre Cívic Cabot i Barba 

(Plaça de Miquel Biada, 5) dimarts i dijous de 9 a 14 h

Actuació del grup de dansa urbana D’oo Wap
Acte de lliurament dels Premis Fem Mataró 2022

Dijous 28 de novembre 
a partir de les 20 h

Casal l'Aliança / Mataró

Col·labora 
Grup d’Entitats de Voluntariat:
Aecc-Catalunya contra el Càncer
Càritas Interparroquial de Mataró
Consorci per a la Normalització Lingüística
Consorci Sanitari del Maresme
Creu Roja Mataró - Maresme
Fundació El Maresme
Fundació Hospital
Fundació Iluro
Fundació Lotus Blau

Organitza:

Col·labora:



Dimecres 11 de desembre >> a les 19 h
EL VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA EN CAL·LIGRAMES
El dibuixant i ninotaire Toni Batllori ens convida a experimentar amb l’art visual i 
crear objectes poètics i accions poètiques inspirats en paraules relacionades amb 
el voluntariat per la llengua. Exposició del 3 de desembre fins a finals de gener. 
Lloc: Espai Gatassa. c. de Monserrat Cuadrada, 1
Organitza: Consorci de Normalització Lingüística

Dijous 12 de desembre 
>> de 19 a 20.30 h, Xerrada. EL VOLUNTARIAT AMBIENTAL
Amb quines entitats podem dur a terme un voluntariat ambiental que faciliti als 
maresmencs la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic? I en general, dur a terme 
accions favorables per al medi ambient? http://voluntariatambiental.cat/
Inscriu-te a la xerrada: https://www.mataro.cat/ca/temes/medi-ambient-i-
sostenibilitat/casa-capell/
Lloc: Casa Capell. Parc Central, c. Orfeó Mataroní, 15
Organitza: Casa Capell
>> a les 19.30 h, Conferència. LES ARRELS FAN VIURE L'ARBRE, EL 
VOLUNTARIAT, L'ACCIÓ SOCIAL Paola Contreras de la Fundació Arrels ens 
explicarà la important tasca que realitzen més de 400 persones voluntàries en 
projectes que acompanyen i atenen persones sense llar, a més de sensibilitzar 
respecte els problemes de la pobresa al nostre entorn.
Lloc: Sala d’actes de la Fundació Iluro, c. de Santa Teresa, 61
Organitza: Càritas Interparroquial de Mataró 

Diumenge 15 de desembre 
>> a les 18 h, CONCERT I ACTE DE RECONEIXEMENT AL VOLUNTARIAT
L’Orquestra de Mataró serà l’encarregada un any més de realitzar el concert que 
Càritas dedica a totes les persones voluntàries en els diversos projectes que 
desenvolupa l’organització a la ciutat. 
Lloc: Església de Sant Josep, c. de Sant Josep, 7
Organitza: Càritas Interparroquial de Mataró
>> al llarg del dia, MARATÓ DE TV3 Diverses entitats de la ciutat realitzen 
activitats solidàries per recaptar diners per a la Marató de TV3. En l’edició 
d’aquest any els diners recaptats es destinaran a la recerca de la cura de malalties 
minoritàries.
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Dissabte 16 de novembre >> de 10 a 14 h
GIMCANA FAMILIAR: OPERACIÓ MATARÓ CONVIU! 
Gimcana familiar oberta a tota la ciutadania on treballarem temàtiques com el 
civisme, l’acció voluntària, la igualtat de gènere, la sostenibilitat, la diversitat cultural, 
etc. Hi haurà diferents premis destinats principalment a la participació en la gimcana 
i per la realització de les proves.
Lloc: Diversos llocs de la ciutat
Organitza: Creu Roja amb la col·laboració de Mataró LGTBI i altres entitats
Inscripcions al telèfon: 937410225

CONTES 
Recull de contes que giren entorn del voluntariat a través de valors com la solidaritat, 
la cooperació, l’estima al medi ambient... en diversos casos l’explicació dels contes 
anirà acompanyada d’una activitat.

>> A les 17.30 h // Hora del conte especial voluntariat
Activitat familiar organitzada per la Biblioteca popular de la Fundació Iluro
Lloc: Biblioteca popular de la Fundació Iluro, c. d’en Pujol, 19-25
Els contes d’en Santi  i activitats plàstiques. Divendres 15 de novembre.
Art time i el conte Daniela, la pirata de Susanna Isern. Dimecres 20 de novembre. 
El conte de la Balena de Benji Davies i taller de manualitats. Dijous 21 de novembre.  
El conte de la Balena a l’hivern i activitats plàstiques. Divendres 22 de novembre. 
El conte de la rotllana, especial dia Internacional del Voluntariat. Es realitzarà una 
activitat amb la participació dels increïbles voluntaris que participen en diversos 
projectes a la biblioteca. Dijous 5 de desembre.

Reflexionem amb els infants
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Del 18 de novembre al 2 de desembre >> de 7.30 a 21 h
BIARECAPTE AMB CREU ROJA
L'alumnat del Servei Comunitari de l'Institut Miquel Biada prepara la seva pròpia 
campanya de recollida de llet que anirà destinada al Centre de Suport Alimentari 
de la ciutat, l'Entorn. Participa aportant un litre de llet!
Lloc: Hall Institut Miquel Biada. Av. de Puig i Cadafalch, 89
Organitza: Creu Roja i Institut Miquel Biada

Del 26 de novembre al 2 de desembre
Exposició. 
REPTES. JOVES DEL MARESME EN RÈGIMS DE MOBILITAT 
L’exposició fa un repàs als diferents àmbits i programes de mobilitat 
internacional per a joves que hi ha actualment, parant atenció als programes 
de voluntariat internacional entre d’altres recursos.  
Lloc: Centre Cívic Cabot i Barba, plaça de Miquel Biada, 5
Organitza: Servei d’Igualtat i Diversitat Ciutadana - Ajuntament de Mataró 
Servei de Mobilitat Internacional Jove del Maresme

Del 2 a l’11 de desembre MOSTRA DOCUMENTAL
A les biblioteques municipals podràs trobar diversos llibres i materials 
relacionats amb el món del voluntariat. Fes-hi un cop d’ull i engresca’t a 
realitzar voluntariat! .
Lloc: Biblioteca Pompeu Fabra, Plaça Occitània s/n
Biblioteca Antoni Comas. c. d’Enric Prat de la Riba, 110
Organitza: Biblioteques de Mataró - Ajuntament de Mataró

Vols conèixer l’experiència i el què aporta el voluntariat a les persones 
beneficiaries de projectes de voluntariat? Connecta amb Mataró Ràdio i 
amb Mataró Televisió i segueix els següents espais que col·laboren amb la 
campanya “Fem Voluntariat, Fes Voluntariat”.
PROGRAMA EL MIRADOR A MATARÓ RÀDIO (89.3 FM) 
Escolta l’entrevista a Mataró Ràdio, els divendres a les 10.50 h, del 15 de 
novembre al 13 de desembre. 
CALIDOSCOPI, ESPAI DE DEBAT A MATARÓ TELEVISIÓ
Dimarts 26 de novembre a les 20 h. Segueix el debat sobre el voluntariat a 
Mataró, a càrrec de persones que participen en projectes de voluntariat.

Campanyes d'Acció Voluntària

Mostra Documental i Exposicions

El Voluntariat en antena

* Número de telèfon que cal marcar: des de Mataró: 
010 i des de fora de Mataró: 807 11 70 10 / Horari: de 
8 h del matí a 19 h, de dilluns a divendres. Caps de 
setmana i festius, tancat. Els missatges rebuts fora 
de l’horari indicat seran atesos al més aviat possible. 
Durant el mes d’agost, l’horari serà de 8 h a 15 h

www.mataro.cat/entitats 
Participació ciutadana. Ajuntament de Mataró
@ParticipaMataro
@agencia_entitats_mataro
#VoluntariatMataró

Telèfon d’atenció ciutadana 010*
Per a més informació: 
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Durant tot l’any, centenars de persones voluntàries es comprometen en 
la transformació de la societat i del seu entorn, participant en projectes 
diversos d'entitats mataronines. La campanya ‘Fem Voluntariat, Fes 
Voluntariat’, vol ser un aparador de la diversitat d’experiències que hi 
ha a Mataró i a la vegada un espai de reconeixement vers les persones 
voluntàries.

A continuació trobareu un programa d’activitats divers, un ventall de 
propostes on es presenta el voluntariat com una oportunitat per ampliar 
coneixements, capacitats i establir un compromís amb la ciutat en 
diversos àmbits.

El dijous 28 de novembre al Casal l’Aliança se celebra la FESTA 
DEL VOLUNTARIAT, una trobada festiva que reconeix l’esforç de les 
persones voluntàries i on tothom hi és convidat. A més, aquest any, serà 
l’emplaçament escollit per al lliurament dels Premis Fem Mataró 2022 
d’estratègia de ciutat per a entitats. 

Us esperem per celebrar-ho.  
FEM voluntariat, FES voluntariat!

Fem Voluntariat, fes Voluntariat!

Dimecres 20 de novembre >> de 10 a 11.30 h 
VOLUNTARIAT: UNA OPORTUNITAT PER MILLORAR LES MEVES 
COMPETÈNCIES 
El voluntariat pot ser una oportunitat per millorar les teves competències com: 
obtenir noves habilitats, capacitacions, establir noves relacions... aquesta xerrada 
mostrarà les eines que et pot aportar participar en un voluntariat. 
Lloc: Servei d’Ocupació de Mataró. c. de Francisco Herrera, 70
Organitza: Ajuntament de Mataró

Divendres 22 i dissabte 23 de novembre >> tot el dia 
PARTICIPA AL GRAN RECAPTE D’ALIMENTS 
Campanya massiva de recollida d’aliments bàsics que busca sensibilitzar i 
mobilitzar tota la població per ajudar a millorar la situació de pobresa que viuen 
moltes persones. Fes-te voluntari: www.granrecapte.com
Lloc: Diferents botigues i supermercats de la ciutat
Organitza: Banc dels Aliments

Del 25 al 29 de novembre 
EL VOLUNTARIAT AL CONSORCI SANITARI DEL MARESME
Mostra de les associacions que actualment aporten voluntaris al Consorci Sanitari 
del Maresme, per tal de donar a conèixer les diverses experiències i convidar 
tothom que se sumi a l’experiència de realitzar voluntariat. 
Lloc: Vestíbul principal de l’Hospital de Mataró, ctra. de Cirera, 230 
Organitza: Consorci Sanitari del Maresme

Dijous 28 de novembre >> a partir de les 20 h
FESTA DEL VOLUNTARIAT
La festa és un espai lúdic on es convida a voluntaris i voluntàries, i a membres 
d’entitats a compartir conjuntament la gran tasca que realitzen a la ciutat. A més, 
amb la voluntat de realitzar un reconeixement i agraïment públic, on es convida a 
la resta de la ciutadania a aproximar-se i unir-se a l’aventura del món del voluntariat.
Enguany, la Festa acollirà el lliurament dels premis Fem Mataró 2022 adreçats 
al teixit associatiu de Mataró, i també s’entregaran els Premis del Concurs de 
fotografia a Instagram on es promouen les activitats que realitzen les persones 
voluntàries, i les activitats de les entitats.
La festa estarà ambientada amb el grup de dansa urbana D’oo Wap.
Lloc: Casal l’Aliança, c. de Bonaire, 25 
Organitza: Ajuntament de Mataró i Grup de Treball d’Entitats de Voluntariat 
de la ciutat

Dissabte 30 de novembre >> de 17 a 20 h 
UN MANDALA GEGANT. MARATÓ SOLIDÀRIA D’ENTITATS
Entitats de la ciutat organitzen una marató solidària per sensibilitzar sobre 
les malalties minoritàries i recaptar fons per a la Marató de TV3. Es crearà un 
mandala gegant i podrem gaudir de jocs, tallers, xocolatada, batucades, gegants i 
actuacions. Participa en aquesta acció voluntària!
Lloc: Plaça de l’Ajuntament
Organitza: Fundació Maresme i altres entitats de la ciutat 

Dimecres 3 de desembre >> de 10 a 20 h
GIVING TUESDAY
Participa en el moviment global que vol incentivar les bones accions de les 
persones. L’objectiu és dedicar un dia a celebrar l’acció de donar, ja siguin aliments, 
diners, temps (voluntariat), etc. A Mataró, l’Associació Dolls 4 Girls hi participarà 
difonent un projecte que desenvolupa als camps de refugiats de Bangladesh.
Lloc: Plaça de Santa Anna, cantonada amb c. de Barcelona 
Organitza: Guivingtuesday.cat; Associació Dolls 4 Girls 

Dijous 5 de desembre 
>> de 15.30 a 17.00 h, VOLUNTARIAT CAFÈ
El propòsit és fomentar la consciència social del voluntariat, des de diversos 
punts de vista, sense un guió tancat i objectius concrets, on es pretén parlar del 
voluntariat mentre es pren un cafè i es fa un mos. Adreçat a persones que realitzen 
voluntariat, personal tècnic i a la ciutadania.
>> 18.30 h, Xerrada. NO ÉS VOLUNTARIAT, ÉS ACCIÓ VOLUNTÀRIA 
A la ciutat de Mataró, es compta amb projectes on es promou l’acció voluntària i 
la solidaritat, com el Banc del Temps. Es portarà a terme una xerrada per donar a 
conèixer com funciona aquest projecte.
Lloc: Fundació Hospital. c. de Sant Pelegrí, 3 
Organitza: Fundació Hospital www.fundaciohospital.org

Dilluns 9 de desembre  
>> a les 18 h, Xerrada. VOLS SER VOLUNTARI DE L’AECC- CATALUNYA 
CONTRA EL CÀNCER? Es realitzarà una xerrada, a càrrec de Sílvia Pérez, on 
es presentaran els diferents tipus de voluntariat que ofereix l’AECC i els passos a 
seguir per formar part de l’entitat. Hi ha moltes maneres de col·laborar! 
>> a les 19 h, Xerrada. AUTOCURA I EINES PER SER VOLUNTARI 
Es parlarà de les característiques que ha de tenir un voluntari i de la importància 
de la seva autocura. A més d’oferir eines necessàries per al desenvolupament 
de l’acció voluntària. A càrrec d’Esther Lumière, coordinadora de voluntariat 
hospitalari.
Lloc: AECC. Punt Comarcal Maresme. c. d’Onofre Arnau, 13-15
Organitza: AECC - Catalunya contra el Càncer. Confirmacions: 93 012 93 83

Activitats de promoció del Voluntariat
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