XVII FÒRUM
LA PRIMAVERA DE LES ASSOCIACIONS

VOLUNTARIAT
ÉS EL TEU TORN
27 i 28 de maig
2011

Cogestionat amb:
Organitza:

El Fòrum Primavera de les Associacions arriba ja a la dissetena edició, fet
que denota la seva consolidació com a espai de trobada, d'intercanvi de
coneixements i experiències, i de reflexió al voltant de temes d'interès per
al moviment associatiu de la ciutat.
Si al XVI Fòrum Primavera de les Associacions vam debatre sobre "Les
persones fem les associacions", en l'edició d'enguany volem parlar del
voluntariat: quin és el seu encaix en el moviment associatiu? El marc del
voluntariat s'adiu amb la idea que el moviment associatiu té de la tasca que
duen a terme les persones voluntàries?
En definitiva, volem obrir un espai de debat sobre el paper que juga
cadascú en l'entramat associatiu de la ciutat. Una ciutat que evoluciona,
també, gràcies a l'esforç altruista dels seus ciutadans i ciutadanes.
En el Fòrum ens proposem reflexionar sobre el paper del voluntariat en
l'actualitat i els reptes als quals haurà de fer front; en especial en el
moment actual de crisi econòmica, en el qual ha de prendre importància el
replantejament de l'escala de valors —tant individuals com col·lectius—
donant veu, a través de mitjans diversos, als principals protagonistes.
El 2011 ha estat declarat l'Any Europeu del Voluntariat. Amb el Fòrum
Primavera de les Associacions, Barcelona es suma a les activitats que al
llarg de l'any es duran a terme per a reflexionar, debatre i opinar sobre el
voluntariat, així com per a replantejar-se el futur de les persones voluntàries i de la tasca que hauran de desenvolupar en els àmbits ambiental,
cívico-comunitari, cultural, internacional i de cooperació, i social.
Jordi Hereu
Alcalde de Barcelona

Dóna’t a conèixer

Destinataris

Persones voluntàries, socis i sòcies, membres de juntes directives
d’associacions, professionals relacionats amb el món associatiu, persones
no associades interessades en la temàtica, estudiants...

Divendres

Dissabte

27

28

18.30 h
INAUGURACIÓ

10.00 h
TAULA RODONA
“El voluntariat pren la paraula”
Cinc persones dels diferents àmbits
d’intervenció del voluntariat (ambiental,
social, cultural, cívic i cooperació internacional) comparteixen llurs reflexions i
experiències personals com a voluntàries.

de maig

Ramon Nicolau, president del CMAB
Enric Francès, vicepresident del CMAB

18.45 h
DEBAT A DOS
“Voluntariat, també en crisi?”
Dues visions diferenciades sobre els reptes
del voluntariat en la societat actual: quin és
el seu paper i quin ha de ser i quin és el
paper de les associacions que el fomenten.
Alfred Vernis, professor de l’Institut
d’Innovació Social d’ESADE (URL)
Albert Recio, economista i membre de
l’Institut d’Estudis del Treball (UAB)
Moderació: Araceli Crespo i Bachero,
responsable de formació i de projectes
interdepartamentals de voluntariat de la
Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària,
del Departament de Benestar Social i Família

Participa en l'ESPAI D'EXPOSICIÓ I INTERCANVI
de dissabte 28 de maig mostrant els projectes de voluntariat de la teva associació.
Porta material gràfic de la teva entitat o envia'l a:

tjussana@bcn.cat
Torre Jussana-Centre de Serveis a les Associacions
Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 30
08035 Barcelona

de maig

Moderació: “Pare Manel”, Manel Pousa,
president de la Fundació Pare Manel

11.30 h
PAUSA CAFÈ*
ESPAI D’EXPOSICIÓ I INTERCANVI*
Creem xarxa social passant de la virtualitat a
la presencialitat

12.15 h
ESPAI DE TROBADA “La plaça major”*
SPEAKERS CORNERS
Espais de debat simultanis sobre diverses
temàtiques introduïdes per una persona
experta en el tema
> VOLUNTARIAT I RESPONSABILITAT SOCIAL

Josep Maria Canyelles, promotor de
Responsabilitat Global
> CIBERVOLUNTARIAT

Jaume Albaigès, TecnolONGia.org,
consultor TIC per al tercer sector
> CARTA DEL VOLUNTARIAT, VIGÈNCIA I FUTUR

Xavier Pastor, politòleg, conflictòleg i
ex-coordinador del Pla Nacional de
l'Associacionisme i el Voluntariat

13.20 h
CLOENDA*

*Activitats d'exterior. Es recomana portar
algun tipus de protecció solar.

Ramon Nicolau, president del CMAB
Francina Alsina, representant de la Permanent del CMAB

X V IIM

FÒRU

Inscripcions

Jornades gratuïtes. Places limitades.
Es prega realitzar la inscripció a través de la
pàgina web www.bcn.cat/tjussana

Participa!

Participa en el Fòrum seguint les xarxes
socials de Torre Jussana

Més informació

Torre Jussana
Centre de Serveis a les Associacions
Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 30
Telèfon 932 564 118
tjussana@bcn.cat
www.bcn.cat/tjussana

Amb el suport de:
> Consell Municipal d'Associacions de Barcelona CMAB
> Ens de Comunicació Associativa
> Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament
> Federació Catalana de Voluntariat Social
> Voluntaris 2000
> Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya

www.bcn.cat/tjussana

