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El document que presentem descriu el desenvolupament de l’Àgora 
ciutadana de la Barcelona Social i vol ser una síntesi de les principals 
aportacions i idees clau que s’hi van presentar. 

L’Àgora fou una de les dues activitats que van organitzar l’Acord Ciutadà 
per una Barcelona Inclusiva i l’Ajuntament de Barcelona en suport a la 
Marató per la pobresa del diumenge 27 de maig. 

Amb la celebració d’aquesta activitat es volia fer un reconeixement al 
conjunt de persones voluntàries i entitats que treballen a Barcelona per 
reduir la pobresa, de tal manera que es visualitzés la tasca diària i 
constant que realitzen aquestes persones. Així mateix, va permetre 
debatre i compartir propostes i recomanacions per promoure una major 
implicació de la ciutadania en la lluita contra la pobresa. 

L'acte, al qual van assistir més de 80 persones voluntàries, va tenir lloc el 
24 de maig a la seu de Sant Joan de Déu Serveis Social (c/ Creu dels 
Molers, 21). 

Durant l’Àgora, presentada per la Sra. Ariadna Oltra, presentadora d’Els 
matins a TV3, diverses persones voluntàries, que tenen cura d’altres o que 
formen part de grups d’ajuda mútua o de xarxes d’intercanvi van explicar, 
de primera mà, l’impacte social de la tasca que realitzen amb persones en 
situació de pobresa, el valor personal que els aporta aquesta tasca i 
aquelles recomanacions que consideren claus per ajudar a construir una 
Barcelona cada vegada més social. 
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Desenvolupament de l’Àgora 
 

Benvinguda i presentació 

    
 

Sra. Ariadna Oltra. Periodista i presentadora d’Els Matins a TV3. 

Bona tarda a tots i totes i benvinguts a l’Àgora ciutadana de la Barcelona Social. 

Em fa molta il·lusió ser aquí avui amb tots vosaltres, entre els quals hi ha entre 80 i 90 
persones voluntàries, amb l’objectiu de que precisament sigueu vosaltres les persones que 
parleu i intervingueu en el debat. 

Aquest acte s’emmarca en la Marató per la pobresa de TV3 i Catalunya Ràdio, que se 
celebrarà aquest diumenge dia 27 de maig, i que vol ser un granet de sorra més per a la 
divulgació i la sensibilització d’una realitat que creix, la d’aquelles persones i famílies que 
pateixen amb la crisi i que corren el risc de quedar excloses; i a la feina diària que feu les 
entitats per lluitar contra la pobresa. 

Sense esplaiar-me més, tenen la paraula el germà Joan Bautista Carbó, superior de Sant Joan 
de Déu Serveis Socials; i la Sra. Maite Fandos, tinent d’alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i 
Esports i presidenta de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva. 

Sr. Joan Bautista Carbó. Sant Joan de Déu Serveis Socials 

Voldria donar-vos la benvinguda en nom de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu i, 
especialment, en aquest centre, que vam inaugurar el passat 19 de desembre. 

A Sant Joan de Déu treballem per la inclusió social des de l’any 1979. Disposem de 52 places 
en aquest alberg i de 25 més en pisos d’inclusió. Des dels inicis de la nostra activitat, el 
voluntariat ha tingut un paper clau. Actualment col·laboren amb nosaltres 40 persones 
voluntàries en tasques d’acompanyament, d’escolta, de conversa, etc. 

Esperem que l’acte d’avui sigui un pas més per arribar a un 2015 sense ningú al carrer. 

Sra. Maite Fandos. Tinenta d’alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports. 

Voldria agrair la vostra assistència a l’Àgora, així com a Sant Joan de Déu per haver acollit 
l’acte en aquest centre magnífic. 

També volia agrair a l’Ariadna Oltra que hagi acceptat conduir aquest debat i, com no, que 
hagueu assistit també persones representants d’entitats membres de l’Acord Ciutadà. 
Finalment, agrair la presència del regidor del Districte de Sants-Montjuïc i de la delegada de 
salut. 

Tot i no acostumar a recórrer a cites de persones, voldria recordar una frase del president 
Lluís Companys “totes les causes justes tenen els seus defensors” per valorar que la 
Barcelona Social us té a vosaltres. Barcelona és la seva gent, la fa sobretot la ciutadania, i 
gràcies a vosaltres i a la vostra solidaritat, també de les persones joves, disposem d’un major 
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potencial per fer front als importants reptes socials d’avui: l’atur, la desigualtat social i la 
pobresa. 

Les ciutats es descobreixen grans i fortes quan lluiten contra els obstacles. Barcelona 
s’enfronta avui al més grans dels obstacles: la crisi social. Però també descobreix el seu gran 
valor: la ciutadania. Avui, més que mai, la ciutat necessita d’una ciutadania activa i 
compromesa. 

Vosaltres sou un exemple de la Barcelona cívica, solidaria i convivencial, també pels vostres 
valors. D’una Barcelona que no es fa només des de les Administracions, també des de la 
ciutadania. 

Aquesta Àgora ciutadana l’havíem previst abans de la Marató, però l’hem volgut avançar per 
fer-la coincidir amb la Marató per la pobresa. En aquest sentit vull agrair a TV3 la celebració 
d’aquesta Marató que permetrà recollir fons, però també sensibilitzar la ciutadania. TV3 
demostra que és una televisió pública al servei del país. 

En efecte, l’Ajuntament de Barcelona i l’Acord Ciutadà, que com sabeu es una organització 
que aplega les principals institucions de la ciutat, i a més de 400 entitats socials de Barcelona, 
en la seva assemblea general, va aprovar una declaració que assenyalava un objectiu molt 
clar: transformar els sentiments de por i decepció de la ciutadania en compromís social actiu. 

L’acte de avui té dues grans parts. La primera, l’Àgora, vol ser un espai de trobada de les 
persones voluntàries de la ciutat, que feu una tasca encomiable i que cal agrair. Després 
tindrà lloc un acte al Parc de les Tres Xemeneies al voltant de la cadira gegant del parc, 
símbol de la Marató, per contribuir a que ningú es quedi sense cadira. 

Per finalitzar voldria agrair, de nou, la vostra assistència i la tasca diària que realitzeu. 

Des de l’Administració, que tampoc travessa uns moments fàcils, tenim molt clar que bona 
part d’allò que es fa a la ciutat es fa gràcies a vosaltres. Sense vosaltres la ciutat no seria el 
que és! 

 
Diàleg amb el voluntariat 

 

   
 

Sra. Ariadna Oltra. Periodista i presentadora d’Els Matins a TV3. 

Bé, doncs, ara és el moment de donar la paraula als voluntaris que avui ens acompanyen, 
primer aquí davant de tots, per poder després obrir un torn de paraules que enriqueixi 
aquesta trobada. 

Donem el tret de sortida amb persones de diferents àmbits, que no es coneixen entre elles. El 
més interessant, en aquest sentit, és compartir i intercanviar experiències. 
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En primer lloc els les presento: 

 Carmen Lorenzo 

Voluntària de Caritas des de l’any 1993, ha col·laborat en programes de difusió 
formació i sensibilització; actualment forma part d’un equip de formació de persones 
que estan a l’atur i acompanya a persones grans que tenen carències de salut i viuen 
soles als seus domicilis, a geriàtrics o a hospitals. 

 Georgina Rufo 

Voluntària de Creu Roja a Barcelona amb infància, centres penitenciaris i lleure. 

 Joana Herance 

Voluntària de Transformas des de 2004 al projecte TeatroDentro, de formació i 
producció artística a la presó de Quatre Camins i al Centre Penitenciari de Dones de 
Barcelona. 

 Laura Jornet Domingo 

Voluntària domiciliària des de fa gairebé 2 anys a la Fundació Enriqueta Villavecchia per 
a nens i nenes amb malaltia de llarga durada. 

 Maria Antònia Puché Carbó 

Família col·laboradora del Servei de Famílies Col·laboradores de l'Ajuntament de 
Barcelona des de fa 6 anys. 

 Maria Rosa de la Torre 

Voluntària d’ABD, Associació Benestar i Desenvolupament, ha col·laborat durant molts 
anys a l’àrea de drogues. 

 Olesea Sircu 

Voluntària del Banc del temps del Raval i l’Associació sociocultural Ibn Batuta 

 Salvador Alier 

Voluntari a Sant Joan de Déu Serveis Socials des de fa 5 anys. Desenvolupa el seu 
voluntariat a l’Alberg Sant Joan de Déu per a persones sense llar i, també, al Programa 
de pisos d’inclusió. 

 Xabier Ballesteros  

Voluntari participant a Xarx@ntoni, la Xarxa Comunitària de Sant Antoni, una 
experiència de participació comunitària a uns dels barris de l'Eixample de Barcelona. 

Cada persona disposa de tres minuts per fer una primera intervenció i exposar quin és 
l’impacte social de la tasca que realitza amb persones que es troben en situació de pobresa i 
per què creuen que són imprescindibles. També els demanem que destaquin el valor personal 
que els aporta la tasca de voluntaris/es i com creuen que es pot construir una Barcelona cada 
cop més social. 

Sra. Carmen Lorenzo. Voluntària de Càritas. 

Faré la meva intervenció en un llenguatge més casolà, més senzill. 

Gràcies per poder participar i poder donar veu i cara a aquelles persones que no poden fer. 

No parlaré de Càritas, sinó del voluntariat que realitzo amb aquelles persones que més ho 
necessiten. Cada vegada hi ha més població que necessita la nostra ajuda, ara molta població 
infantil, que necessita suport i acompanyament. 

Sense persones voluntàries, les entitats no tiren endavant. Sort en tenim de la implicació de la 
ciutadania! Els voluntaris acompanyem persones fent que siguin protagonistes. 

Ser voluntari és llibertat i responsabilitat, però també convicció i cor, exigència i compromís. 
N’estic convençuda! 
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Ara, donada la situació actual, cal col·laborar. Cal l’esforç i l’ajuda de tothom. Tots podem ser 
voluntaris. A vegades petites accions, com dir bon dia al conductor de l’autobús, aporta 
qualitat a les vides de les altres persones. 

Els voluntaris ens formem i preparem per la tasca que fem.. 

Valorem molt la possibilitat que ofereix l’Administració i TV3 per poder exposar les vivències 
com a voluntaris, per mostrar com es donen solucions a diferents problemàtiques socials. 
Tothom, persones i entitats, hem de posar-nos-hi. Cal visibilitzar les persones marginades que 
no tenen ni veu ni cara. 

Voldria acabar amb un fragment d’una cançó de Joan Manel Serrat que diu “seria fantàstic 
anar per la vida sense passar de llarg, servir per a quelcom. Seria fantàstic que tots fóssim 
fills de Déu”. 

Sra. Georgina Rufo. Voluntària de Creu Roja. 

Sóc voluntària d’infància de la Creu Roja, principalment a la ludoteca del centre penitenciari 
de la Model. Juguem i acompanyem a infants de 3 a 11 anys en un entorn poc agradable per 
a qualsevol criatura, intentant que no se sentin soles. 

Les situacions de pobresa de les famílies es tradueixen en problemes que repercuteixen en els 
nens; nosaltres intentem que aquestes mancances no es tradueixin en desordres socials i 
afectius. Transmetem valors d’una manera positiva i normalitzada. Els infants tenen 
necessitats molt diverses, gestionem la diversitat amb normalitat perquè els nens entenguin 
que les diferències no són excloents. 

L’impacte social de la meva tasca com a voluntària és significatiu i directe: establim un 
contacte directe i personal amb persones que se senten soles, que han perdut el vincle amb la 
societat, que se senten rebutjades. Moltes vegades els nens arriben plorant i després d’estar 
jugant a la ludoteca no volen marxar. 

De veritat, és molt agraït treballar amb nens, com també ho és atendre a persones sense llar, 
persones amb discapacitats, etc. 

En situacions de pobresa, més enllà de la manca de diners, les persones volen sentir-se 
acompanyades. La soledat els fa perdre els vincles i rebutgen l’ajuda. És important que la 
gent recordi les persones. 

Formar part de Creu Roja, estar en contacte amb els meus companys, treballar amb els nens; 
no puc valorar què m’aporten. Ser voluntària no és res excepcional, forma part de la meva 
vida. En el voluntariat he conegut persones extraordinàries, gent que m’ha ensenyat molt. Els 
meus amics són voluntaris, som com una família. 

Si tens temps i tens ganes, pots ser voluntari! 

Sra. Joana Herance. Voluntària de TransFormas. 

Jo sóc voluntària de TransFormas Artes Escenicas, concretament a les presons de Quatre 
Camins i Wad-Ras. Treballem amb persones en situació de privació de llibertat, persones que 
han comès un delicte i que estan complint una condemna. En bona part dels casos la causa 
del delicte es troba en la pobresa econòmica, però també educativa i d’exclusió social. 

Treballem des d’una visió àmplia, tenint en compte el valor humà, i no lluitant contra l’exclusió 
i la pobresa únicament a través de solucions concretes, sinó que treballem les conseqüències 
de la pobresa sobre les persones: l’aïllament, l’exclusió, l’autoestima, les relacions socials, la 
solidaritat... Tendim a trencar els prejudicis i l’imaginari col·lectiu. 

Ajudem i acompanyem persones a través d’experiències de creació artística (teatre, 
audiovisual, cinema, etc.) que els permetin projectar futur i creure en noves possibilitats. 

El col·lectiu amb què treballem és víctima de la pobresa. Intentem obrir un espai a través de 
la creació i la construcció compartida i d’inventar alternatives per trencar el cicle de la 
pobresa. 
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Treballem per una cultura de la pau que permeti a cadascú, des del seu punt de vista, 
entendre la situació de l’altre: promoure la solidaritat, el companyerisme, etc. Transmetem 
eines per tal que les persones puguin projectar-se en un nou futur. 

Volem trencar amb la idea de la fatalitat a través de la creació artística, teixint ponts entre 
dins i fora. 

El voluntariat és, ara mateix, més necessari que mai. Amb les actuals retallades no hi ha 
diners per pagar la tasca que duem a terme. El proper 1 de juny el teixit associatiu 
experimentarà les retallades associades a les tasques que realitzem als centres penitenciaris. 
Els voluntaris, per exemple, seran necessaris per cobrir serveis a pisos tutelats. 

Com a experiència personal ressaltaria el reciclatge laboral que aporta el voluntariat, ja que 
amplia recursos formatius. Té un punt d’egoisme personal, ja que m’aporta a nivell laboral, ja 
que exerceixo d’educadora social a una presó. 

 

   

Sra. Laura Jornet. Voluntària de la Fundació Enriqueta Villavecchia. 

Sóc voluntària a la Fundació Enriqueta Villavechia, una fundació oncològica que atén a nens i 
joves. No obstant això, també atenem a infants i joves amb malalties greus de llarga durada o 
a infants amb malalties greus sense ingressos econòmics. 

Afegida a la situació de pobresa una malaltia greu d’un nen ho complica tot. Es redueixen un 
50% els ingressos de la família perquè el pare o la mare han de deixar de treballar per tenir 
cura del nen. En aquest sentit, també donem suport econòmic a aquestes famílies que 
necessiten ajut. 

La meva tasca en concret no és reduir la pobresa, sinó l’acompanyament a les famílies amb 
nens i joves malalts. Faig acompanyament domiciliari, jugo amb els nens, els distrec, facilito 
un respir als pares... 

Ara també atenem casos de famílies d’altres nacionalitats que tenen nens amb dificultats. 
Sovint cal ajudar aquestes famílies a nivell de comunicació, amb petites coses del dia a dia. La 
comunicació crec que és un punt important en la meva tasca. La família comparteix amb mi la 
duresa de la seva situació. Veuen que hi ha gent que els vol ajudar, que no estan sols. A 
vegades, en aquests casos, enmig del fum, aquestes persones o famílies no saben com 
apagar el foc. 

Els valors personals que m’aporta la meva tasca són la satisfacció d’ajudar els altres. Em 
satisfà poder aportar el meu granet de sorra. 

Sra. Maria Antònia Puché. Família col·laboradora del Servei de Famílies Col·laboradores. 

En primer lloc, volia deixar clar que em sap molt greu que sigui necessari fer una Marató per 
la pobresa. Quan es miri amb perspectiva serà estrany que, en ple segle XXI, hagi fet falta 
dur a terme aquesta Marató. 

Col·laboro en un servei molt desconegut que, en general, a les persones els costa entendre. 

Concretament, per exemple, he ajudat a nens que no poden sortir al carrer perquè els pares 
estan en un centre penitenciari. És impagable quan un nen tora a riure després d’estar mesos 
sense fer-ho! 
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També he ajudat a una mare amb quatre fills que va necessitar un suport puntual i em vaig 
fer càrrec d’un dels fills. Després és dur perquè el nen no vol marxar. 

Fa 3 anys em van trucar de l’hospital de Sant Pau per si em podia fer càrrec d’un bebè, la 
mare del qual havia quedat en coma després del part. No van trobar cap altra persona que 
estigués disposada o pogués a acollir-lo, així que vaig trucar a la meva filla i li vaig dir que 
anava cap a casa amb un bebè. Ara som una família nombrosa amb un nen de Mali i un nen 
de Xina. 

Ser família col·laboradora implica incorporar un nen, quan es pugui, per un temps determinat. 
És un servei fàcil, amb molta ajuda per part de les persones implicades i molt gratificant per a 
nosaltres. El mèrit és dels nens que vulguin venir amb una persona desconeguda. 

Viure és creure en alguna cosa. Com va dir en Joaquim Maria Puyal, “crec en la dignitat de les 
persones, i cal lluitar per això”. 

 

Sra. Maria Rosa de la Torre. Voluntària de l’Associació Benestar i Desenvolupament (ABD). 

Tinc 80 anys i he desenvolupat la meva experiència com a voluntària a ABD en l’àmbit de les 
drogodependències des de l’any 1989. 

Les drogodependències no només estan vinculades amb la pobresa, sinó també amb 
situacions amb situacions de marginalitat. 

He col·laborat amb serveis que promouen que les persones visquin la vida amb il·lusió. He 
donat suport a joves als quals ensenyàvem a viure la vida diferent, a rehabilitar-se dels seus 
problemes amb les drogues. He après moltes coses... 

M’han deixat compartir xerrades al voltant d’una taula amb joves que explicaven les seves 
dificultats i els seus problemes de relació, que es mostraven contents de ser escoltats. Com a 
mare de família he après a parlar les coses. En la relació amb les altres persones, allò 
realment important és la dignitat de les persones. És igual com pensin. 

ABD ha estat per mi una escola de vida. Ajudant m’he trobat bé. És igual la motivació que 
tingui cadascú. Jo mateixa vaig començar a ser voluntària quan els meus fills ja eren grans i 
no em necessitaven. Jo vaig començar perquè volia que algú em necessités. Allà on vas, 
escoltar et servirà. 

Cadascú tindrà les seves motivacions per ser voluntari. És important estar amb la gent; s’està 
molt bé amb la gent! 

També he ensenyat català a ABD. Vaig fer cursos de català per poder ensenyar-lo, si bé el 
darrer curs ja no el vaig aprovar. 

A la meva edat, malgrat tot, estic més cansada, però segueixo enganxada al voluntariat. Ara 
prefereixo fer tasques més senzilles, com acompanyament de persones o visitar persones a 
una residència o a un hospital. I és que, com ja he dit, s’està molt bé amb la gent! Quan 
dónes la mà a una persona, i notes el tacte aspre i rugós de la seva mà, estic encantada, em 
sento molt bé. 
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Sra. Olesea Sircu. Voluntària del Banc del temps del Raval. 

Per començar, voldria felicitar l’Acord i l’Ajuntament per la celebració d’aquesta iniciativa. 

Sóc voluntària del Banc del temps del Raval que promou l’Associació sociocultural Ibn Batuta, 
estudio un màster en immigració i estic interessada en la cohesió social. 

La societat està immersa en un moment de crisi de valors i d’idees individualistes, perquè 
pensem que la societat es basa en el poder dels diners. En no haver-hi diners, es pensa que 
no podem fer res. 

Més enllà del pensament individualista, la vida urbana fomenta l’aïllament i la solitud de les 
persones. 

Crec que hauríem d’implicar-nos més en les coses que fem com a pràctica quotidiana, 
juntament amb les necessitats de la comunitat; situació que es pot aconseguir amb les xarxes 
d’intercanvi comunitari, com per exemple, els bancs del temps. 

Una xarxa d’intercanvi comunitari posa en pràctica el bon veïnatge, la cooperació, la 
solidaritat i la confiança. A més a més, facilita la participació de diversos col·lectius en risc 
d’exclusió social i afavoreix la interculturalitat. 

Ara, moltes persones necessiten més ajuda. En aquest sentit, el banc del temps és una 
alternativa econòmica on pot participar molta gent per fer coses del dia a dia. Cal treballar en 
xarxa i promoure la participació per intercanviar temps i habilitats! 

La resposta la té la ciutadania! 

Sr. Salvador Alier. Voluntari de Sant Joan de Déu Serveis Socials. 

Jo sóc voluntari d’aquest centre. La meva és una experiència de comunitat. 

L'impacte social de la meva tasca, considero que és més de cara a les persones que no 
coneixen el món del voluntariat. Quan parlem de la nostra tasca, ho veuen com a molt 
especial i no entenen el servei que fem. 

L’acció de la persona voluntària és saber estar, acompanyar, escoltar i tenir una actitud 
empàtica. 

En aquest centre, ajudem als albergats a utilitzar la sala d’ordinadors per buscar feina, 
ajudem a servir el sopar, fem acompanyament dels albergats i donem conversa a la persona, 
si aquesta ho vol. 

Una recomanació, que puc fer com a voluntari dels Serveis Socials de l'alberg de San Joan de 
Déu, és que tothom pot trobar-se, en algun moment de la seva vida, en risc d'exclusió social 
i, per tant, ajudar aquestes persones, és una forma d'ajudar-se a un mateix. 

Un altre recomanació, que ens han remarcat a la formació, és que, mentre fem de voluntaris, 
no hem de donar mai solucions. La persona ens pot explicar la seva problemàtica i les seves 
dificultats, però hem de tenir en compte que aquests temes els tracten amb treballadors 
socials. Hem de respectar la intimitat de les persones i no voler arreglar la vida dels altres. 

En el cas d’aquelles persones que no es volen comunicar, no cal angoixar-se. L'acció 
d'acompanyar pot comportar estar al costat d'una persona sense parlar ni dir res. Allò 
important és saber estar, tractar la gent com a persones que són per ajudar a obrir-los una 
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finestra d'esperança. Per desgràcia, a aquestes persones hi ha situacions que la vida no els ha 
tractat com a persones. 

El valor que m'aporta el voluntariat és que rebo més del que dono, i no és una frase bonica, 
sinó que és un sentiment que he experimentat quan trobo persones que em fan confiança i, 
fins i tot, em parlen dels seus problemes i sentiments. 

En el cas del voluntariat, la satisfacció no es busca, es troba. Aquest és el pagament. Les 
persones donem perquè volem i ens dóna la gana! 

Sr. Xabier Ballesteros. Voluntari de la Xarxa Comunitària de Sant Antoni (Xarx@ntoni) 

L’experiència de la persona voluntària sempre és directa i amb gent. 

Avui hem compartit vuit o nou experiències diverses de Barcelona, de les quals voldria 
remarcar l’essència comuna: el voluntariat. 

La meva experiència més vital a nivell de voluntariat ha estat acompanyar durant 10 anys a 
persones malaltes de Sida, acompanyant-les a morir. Quan ho vaig deixar vaig dedicar-me a 
enfortir Xarx@ntoni. 

Què aporta el voluntariat? Egoistament aporta una experiència: el coneixement personal de 
persones, amb les seves capacitats i il·lusions, que m'aporten (que ens aporten) les seves 
vides, la seva experiència, les seves vivències... 

Ser voluntari reforça el sentiment de pertànyer a una col·lectivitat i et fa ser coresponsable 
dels altres veïns i veïnes del barri. Cal tenir present que treballar per la dignitat dels altres és 
treballar per la pròpia dignitat i la de la nostra societat. 

Ara mateix sento impotència en veure com estan les coses i que no puguem arribar a més 
gent. 

Xarx@ntoni som una xarxa, una iniciativa veïnal i comunitària que treballem des del 
voluntariat per enfortir els lligams socials i solidaris del barri de Sant Antoni. Ho fem des de la 
coresponsabilitat dels veïns i veïnes, les entitats, i col·laborant, quan és el cas, amb 
l'administració, per lluitar contra la injustícia i defensar i contribuir a fer efectius els drets civils 
i socials i, d'una manera especial, el de la participació de tothom a la nostra societat. 

L’impacte de Xarx@ntoni no és directe en la dimensió econòmica de les persones en situació 
de pobresa, però sí en altres factors que moltes vegades l'acompanyen, com són la solitud, 
l'aïllament, etc. Intentem promoure el bon veïnatge, l'accés a coneixements i béns a persones 
en situació de precarietat i de pobresa relacional a través de mercats d’intercanvi, projectes 
de noves tecnologies, etc. Intentem normalitzar determinades situacions a partir de valors 
comuns. 

Creiem que la nostra tasca contribueix a que tots siguem reconeguts com a persones i com a 
veïns membres d'una comunitat. La nostra resposta és comunitària, des de la 
coresponsabilitat, ajudant a visualitzar les necessitats personals d'altres conciutadans. 

Per acabar voldria expressar, ràpidament, quatre recomanacions: 

 Que ens atrevim a sortir de casa, a posar-nos en contacte amb altres... a Barcelona hi 
ha moltes opcions i segur que alguna coincideix amb les nostres motivacions, 
sensibilitats i inquietuds. 

 Que ens esforcem a definir projectes comuns, més enllà d'un mateix i fins i tot de la 
pròpia entitat, per crear iniciatives més potents, amb més capacitat transformadora. 

 La clau no està en grans heroismes, sinó en sumar petites dedicacions de molts. Un 
dels nostres lemes: “una hora teva dóna per molt”. 

 I per últim, que administracions i entitats ens donem permís per ser agosarats, per 
explorar nous camins, amb la convicció que, des de l'error, també s'aprèn. 
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Debat 

   

Sra. Ariadna Oltra. Periodista i presentadora d’Els Matins a TV3. 

Hem escoltat molts missatges, d’entre els quals voldria destacar algunes idees de cara al 
debat que tot seguit iniciarem: 

 Tots podem ser voluntaris. 

 Les persones necessiten sentir-se acompanyades, recuperar l’esperança. 

 Crear alternatives amb l’art per trencar el cercle de la pobresa. 

 Aportar un respir als pares, a les famílies. 

 Fer companyia a les persones. 

 Apel·lar a la dignitat de les persones, 

 Les diverses motivacions per esdevenir voluntaris, si bé, independentment 
d’aquestes, s’aprenen moltes coses quan s’és voluntari. 

 Les persones necessitem ajuda i la busquem. 

 I finalment, les quatre recomanacions que ens acaben de plantejar. 

Ara és moment d’interactuar, de creuar opinions i per això obrim el torn de paraula amb les 
persones assistents. 

Sra. Mari Àngels Mebuy. Voluntària de l’Associació In via. 

Participo com a voluntària a l’Associació In via, una associació que atén a persones 
necessitades, especialment, infants, adolescents, dones i famílies. 

La meva experiència com a voluntària és bonica. Faig tasques diverses: difusió, atenc la 
ludoteca o dono suport al Projecte endavant. Ara em formaré per poder ajudar a més 
persones. 

Ser voluntària m’ha permès aprendre moltes coses i poder ajudar als altres retornant allò que 
he rebut, talment com si d’una cadena de favors entre persones es tractés. 

Sra. Carolina Galante. Voluntària de Save the Children. 

Jo sóc voluntària d’un projecte d’atenció psicològica a nens i adolescents. 

És molt important aquesta cadena de favors que comentava la companya, per tal d’afavorir la 
igualtat i per garantir que més nens i adolescents tenen l’oportunitat de tenir el que tenen la 
resta d’infants i adolescents. Després, aquests nens que atenem potser seran persones 
voluntàries a partir de les necessitats que han vist, iniciant un nou projecte de canvi. 

Cadascú pot escollir aquell sector en el qual col·laborar. Jo, per la meva trajectòria, m’he 
sentit cridada a contribuir amb infants i joves des de la vessant de la psicologia. 

Ser voluntari aporta experiència i coneixements. És rebre i és donar. Aprens dels altres i de tu 
mateix. 



11 

Sra. Carmen Lorenzo. Voluntària de Càritas. 

Amb l’actual nivell d’atur, augmenta la sensació d’impotència. Cada vegada hi ha més 
persones que necessiten ajuda, algunes de les quals són ateses per professionals de Càritas. 

Tots podem ser pobres o passar moments de dificultat. Tothom té gent a l’atur o coneix gent 
que està patint. 

Hem de reclamar i exigir que es canviïn les accions que es promouen i cobrir les necessitats 
entre tots. 

Sra. Joana Herance. Voluntària de TransFormas. 

Ara serà necessari molta gent voluntària per fer el que abans moltes persones feien cobrant. 
Les entitats socials no tenen recursos econòmics. 

Sra. Maria Rosa de la Torre. Voluntària de l’Associació Benestar i Desenvolupament (ABD). 

Jo vaig arribar al món del voluntariat per casualitat. M’ho va comentar una mare a l’anar a 
buscar els nens a l’escola i em vaig animar a ser voluntària amb nois toxicòmans. Cal tenir 
present que fa 30 anys no es parlava d’aquesta realitat. Tothom té una idea preconcebuda 
sobre un tema i després, en conèixer-lo de primera mà, es canvia d’opinió. 

Fer de voluntari permet aprendre molt. 

Persona voluntària. 

Fa poc, a Barcelona ha nascut BarcelonActua.org, una xarxa social d’intercanvi, d’intercanvi 
de temps, de suport, d’acompanyament. 

Localment, amb la suma de persones, la situació es pot canviar. 

Us emplaço a entrar a la xarxa i posar el vostre granet de sorra, a sumar-vos a les activitats 
que promovem perquè la gent no se senti sola. 

Fa 6 mesos que la xarxa funciona i ara ja som més de 2.000 persones. 

Sra. Assumpta Orodea. Voluntària de la Fundació Banc dels Aliments. 

La tasca de les persones voluntàries ajuda a fer front a les adversitats. 

Des de la Fundació Banc dels Aliments lluitem contra el malbaratament alimentari. Ser 
voluntari és lluitar contra el malbaratament de les persones! 

Sr. Domingo Bronchalo. Voluntari de Creu Roja a Barcelona. 

Jo tinc vuitanta anys i en fa setze que sóc voluntari. 

La nostra societat està malalta perquè hi ha massa egoisme i indiferència. Jo estic orgullós de 
ser voluntari perquè, amb el nostre esforç, fem que la societat sigui diferent. 

No hem d’esperar que les administracions i els poders públics resolguin els problemes, 
nosaltres hem de posar la nostra part com a ciutadans. El nostre granet de sorra ha de servir 
per ajudar i no només per omplir la platja per poder-nos banyar. 

Sra. Marta Sebastià. Voluntària del Casal dels Infants per a l’acció social als barris. 

Les persones voluntàries som persones que treballem per persones. 

Ser voluntari ajudar a valorar les petites coses del dia a dia, és una escola de vida. 
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Sra. Imma Vallejo. Voluntària de Creu Roja a Barcelona. 

Jo sóc voluntària des de fa 41 anys. Concretament sóc socorrista de la Creu Roja, d’ençà que 
el meu germà va morir ofegat als 14 anys. Ara que tinc temps m’hi dedico i espero poder 
arribar als 40 anys al costat de la Creu Roja. 

Ser voluntària em fa sentir bé, molt persona i m’omple molt l’experiència. 

Sra. Eva García. Voluntària de Sant Joan de Déu Serveis Socials. 

Jo estic a punt de complir els 80 anys i en fa 20 que sóc voluntària. 

Considero que ser voluntària és una forma de viure. És treballar amb responsabilitat per la 
responsabilitat dels altres. 

 
Comiat 

   

Sra. Ariadna Oltra. Periodista i presentadora d’Els Matins a TV3. 

Moltes gràcies a tots i totes per les vostres intervencions. Per finalitzar dono la paraula al Sr. 
Jordi Martí, regidor del Districte de Sants-Montjuïc i de Presidència i Territori. 

Sr. Jordi Martí. Regidor del Districte de Sants-Montjuïc i de Presidència i Territori. 

És un orgull haver pogut estar avui en aquest acte com a regidor del Districte de Sants-
Montjuïc, i del barri del Poble Sec. 

Volia reiterar l’agraïment, en clau local, per la vostra tasca voluntària amb la qual intenteu 
contribuir per superar les dificultats i les situacions de pobresa, algunes de les quals s’estan 
cronificant. 

Barcelona té moltes coses bones, però també té necessitats. Les polítiques socials s’han de 
potenciar, com s’està fent, però no sense la vostra ajuda, amb la feina del dia a dia. La 
Marató també pot contribuir a recollir recursos per fer front a la pobresa. 

Barcelona superarà la crisi, però sense vosaltres no és possible! 

Avui ha quedat palès el vostre compromís, la vostra generositat, la vostra ètica... Gràcies per 
la vostra ajuda. 

Sra. Ariadna Oltra. Periodista i presentadora d’Els Matins a TV3. 

Per acabar, també volia agrair-vos a tots i totes la vostra participació en aquest acte, un acte 
que suma per la Marató i que contribueix a que es parli del voluntariat i la pobresa. 

Gràcies, i sapigueu que ara la festa continua amb un acte al Parc de les Tres Xemeneies, uns 
carrers Paral·lel avall, amb activitats per a tothom! 
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Informe d'aportacions al Twitter 

 



El 24 de maig fem visible la Barcelona Social! Àgora ciutadana i acte públic al Parc de les Tres Xemeneies
http://t.co/SBMYSbro #agoramarato

16-May-12 09:00 | AcordCiutada

El 24 de maig fem visible la Barcelona Social! @barcelona_cat i @AcordCiutada amb @la_marato!
http://t.co/SBMYSbro #agoramarato

17-May-12 11:13 | AcordCiutada

Ja podeu consultar el butlletí especial de @la_marato de l'Acord Ciutadà http://t.co/6IcySeso #agoramarato
#maratopobresa

18-May-12 11:47 | AcordCiutada

RT @AcordCiutada: Ja podeu consultar el butlletí especial de @la_marato de l'Acord Ciutadà
http://t.co/6IcySeso #agoramarato #maratopobresa

18-May-12 11:49 | AssociacioInvia

RT @AcordCiutada: Ja podeu consultar el butlletí especial de @la_marato de l'Acord Ciutadà
http://t.co/6IcySeso #agoramarato #maratopobresa

18-May-12 11:49 | xarxanetorg

Aquest dijous 24 maig acte participatiu al Poble Sec en suport @la_marato http://t.co/b1bvhWFu via
@AcordCiutada #agoramarato #maratopobresa

21-May-12 10:27 | fundspereclaver

Voluntaris d'@abd_ong @AssociacioInvia @SavetChildren participaran dijous a l'Àgora ciutadana. I tu?
http://t.co/SBMUkBqu #agoramarato

22-May-12 15:04 | AcordCiutada

Voluntaris de @Caritasbcn @CreuRojaCAT @fundacioared participaran dijous a l'l'Àgora ciutadana. I tu?
http://t.co/SBMUkBqu #agoramarato

22-May-12 15:36 | AcordCiutada

Demà estarem a #agoramarató de @AcordCiutada amb els nostres voluntaris. http://t.co/X4XX5q0e. Vine amb
nosaltres i no et quedis fora de joc

23-May-12 06:51 | AssociacioInvia

RT @AssociacioInvia: Demà estarem a #agoramarató de @AcordCiutada amb els nostres voluntaris.
http://t.co/X4XX5q0e. Vine amb nosaltres i no et quedis fora de joc

23-May-12 07:21 | AlexPaixa

Bon dia! Queda 1 dia per l'Àgora ciutadana de la BCN Social, activitat de l'Acord en suport a @la_marato!
http://t.co/SBMUkBqu #agoramarato

23-May-12 08:46 | AcordCiutada

Voluntaris de @Caritasbcn @CreuRojaCAT @fundacioared participaran dijous a l'Àgora ciutadana. I tu?
http://t.co/SBMUkBqu #agoramarato

23-May-12 08:47 | AcordCiutada

Voluntaris de @FMarianao @BancAlimentsBcn @casal_infants @BonaVoluntat participaran dijous a
l'#agoramarato. I tu? http://t.co/SBMUkBqu

23-May-12 09:27 | AcordCiutada

RT @AcordCiutada: Voluntaris de @FMarianao @BancAlimentsBcn @casal_infants @BonaVoluntat participaran
dijous a l'#agoramarato. I tu? http://t.co/SBMUkBqu

23-May-12 10:53 | BancAlimentsBcn

RT @AcordCiutada: Voluntaris de @FMarianao @BancAlimentsBcn @casal_infants @BonaVoluntat participaran
dijous a l'#agoramarato. I tu? http://t.co/SBMUkBqu

23-May-12 10:55 | HuertoBatlle

Darreres places disponibles per l'Àgora ciutadana de la Barcelona Social! 24/5, 17 hores. T'hi apuntes?
http://t.co/gOm2UeAr #agoramarato

23-May-12 15:58 | AcordCiutada

#agoramarato tots aixecats contra la pobresa, dema emboliquem la cadira!!

23-May-12 18:12 | francescafer29

RT @francescafer29: #agoramarato tots aixecats contra la pobresa, dema emboliquem la cadira!!

23-May-12 21:08 | AssociacioInvia

Avui us esperem a #agoramarató a partir de les 17h al C/ Creu dels Molers, 21. http://t.co/tuXxva7E

24-May-12 07:05 | AssociacioInvia

Bon dia! Aquesta tarda té lloc l’#agoramarato i els actes al Parc de les 3 Xemeneies en suport a @la_marato!

24-May-12 07:10 | AcordCiutada
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RT @AssociacioInvia: Avui us esperem a #agoramarató a partir de les 17h al C/ Creu dels Molers, 21.
http://t.co/tuXxva7E

24-May-12 07:10 | AlexPaixa

RT @AcordCiutada: Bon dia! Aquesta tarda té lloc l’#agoramarato i els actes al Parc de les 3 Xemeneies en
suport a @la_marato!

24-May-12 07:17 | AssociacioInvia

RT @AcordCiutada: Bon dia! Aquesta tarda té lloc l’#agoramarato i els actes al Parc de les 3 Xemeneies en
suport a @la_marato!

24-May-12 07:42 | la_marato

RT @AcordCiutada: Bon dia! Aquesta tarda té lloc l’#agoramarato i els actes al Parc de les 3 Xemeneies en
suport a @la_marato!

24-May-12 07:46 | avilagrann

RT @AcordCiutada: Bon dia! Aquesta tarda té lloc l’#agoramarato i els actes al Parc de les 3 Xemeneies en
suport a @la_marato!

24-May-12 07:47 | xarxanetorg

RT @AcordCiutada: Bon dia! Aquesta tarda té lloc l’#agoramarato i els actes al Parc de les 3 Xemeneies en
suport a @la_marato!

24-May-12 07:58 | ceesc_cat

Avui fem visible la Barcelona Social que lluita contra la pobresa i l’exclusió #agoramarato #maratopobresa
#bcnparticipa

24-May-12 08:25 | AcordCiutada

Un reconeixement a la ciutadania socialment compromesa.Aquesta tarda a l'Àgora Ciutadana i al Parc de les
tres x #agoramarató @AcordCiutada

24-May-12 09:25 | JosepMPascual

A les 17 hores comença l’Àgora ciutadana de la Barcelona Social en suport a la @la_marato #agoramarato

24-May-12 10:40 | AcordCiutada

I durant tota la tarda, activitats al Parc de les 3 Xemeneies del Poble Sec! @barcelona_cat amb @la_marato!
#agoramarato

24-May-12 11:10 | AcordCiutada

RT @AcordCiutada: Avui fem visible la Barcelona Social que lluita contra la pobresa i l’exclusió #agoramarato
#maratopobresa #bcnparticipa

24-May-12 11:21 | barcelona_cat

de camí cap a #agoramarato contra la pobresa i exclusió @la_marato

24-May-12 14:40 | RamonGual

Cap a l'#agoramarato de l'@acordciutada de la #maratopobresa! La @taula3sector hi serem! Per una BCN
social!

24-May-12 14:42 | Taula3sector

Apun't per començar! @acordciutada @abd_ong #agoramarato http://t.co/AGnFF1PZ

24-May-12 14:54 | abd_ong

Voluntaris i voluntàries d’entitats socials omplen l’#agoramarato que començarà en breu a Sant Joan de Déu
Serveis Socials

24-May-12 15:05 | AcordCiutada

Maite Fandos Jordi Martí i Cristina Iniesta participen amb voluntaris a l'àgora per la Marató #bcn @barcelona_cat
#agoramarato @acordciutada

24-May-12 15:08 | borja_arriaga

La ciutadania que construeix la Barcelona Social. Apun't per començar #agoramarato @abd_ong
@AcordCiutada http://t.co/S3C1q17c

24-May-12 15:08 | abd_ong

Voluntàries d @abd_ong a #agoramarato http://t.co/qTyZqXa9

24-May-12 15:10 | abd_ong

BCN se suma a la @maratopobresa amb #agoramarato als serveis socials de St.Joan de Deu al Poble Sec

24-May-12 15:11 | Toni_Codina

Trobada #agoramarato a l'Alberg de Sant Joan de Déu

24-May-12 15:12 | enricbcn
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#agoramarato tres voluntaries del Casal . Que Fariem les entitats socials Sense les dones!!!!!

24-May-12 15:13 | enricbcn

Germà Joan Baptista d sant joan de deu obre l #agoramarato junt amb tinenta alcalde Maite Fandos

24-May-12 15:14 | AcordCiutada

RT @Toni_Codina: BCN se suma a la @maratopobresa amb #agoramarato als serveis socials de St.Joan de
Deu al Poble Sec

24-May-12 15:14 | AlbertMoliner

RT @enricbcn: Trobada #agoramarato a l'Alberg de Sant Joan de Déu

24-May-12 15:14 | AlbertMoliner

@juanbcarbo intervé en nom del Centre Obert de Sant Joan de Déu, on acaba de començar l’#agoramarato de
l’@AcordCiutada

24-May-12 15:15 | AcordCiutada

#agoramarato http://t.co/YAiq38ps

24-May-12 15:16 | arianetaringrin

A #agoramarato, donant suport a la Marató per la Pobresa. Debat de voluntaris i voluntàries sobre projectes de
proximitat.

24-May-12 15:16 | Anviad

Maite Fandos "Barcelona té un gran potencial de voluntariat social" #agoramarato

24-May-12 15:16 | AcordCiutada

#agoramarato des de sant joan de déu serveis socials

24-May-12 15:16 | arianetaringrin

RT @AcordCiutada: Maite Fandos "Barcelona té un gran potencial de voluntariat social" #agoramarato

24-May-12 15:17 | abd_ong

#agoramarato intervenció de la Maite Fandos, tinent d'alcalde de Barcelona

24-May-12 15:17 | enricbcn

#agoramarato "la marato com a element per sensibilitzar a la ciutadania. L @acordciutada es suma a la
iniciativa!"

24-May-12 15:18 | AcordCiutada

Sou exemple i referència de com és construeix la Barcelona Social, Maite Fandos (tinent d'alcalde)
#agoramarato @AcordCiutada @abd_ong

24-May-12 15:19 | abd_ong

#agoramarato Maite Fandos agraeix el treball i la tasca quotidiana d tots els voluntaris/es en el fer ciutat

24-May-12 15:20 | AcordCiutada

Obre l’#agoramarato Maite Fandos, Tinenta d’alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esport de @barcelona_cat i
presidenta de l’@AcordCiutada

24-May-12 15:20 | AcordCiutada

RT @AcordCiutada: #agoramarato "la marato com a element per sensibilitzar a la ciutadania. L @acordciutada
es suma a la iniciativa!"

24-May-12 15:20 | abd_ong

Presentació de la Maria Rosa de la Torre, voluntària @abd_ong #agoramarato http://t.co/eu5vox6E

24-May-12 15:23 | abd_ong

http://t.co/K7Kcnqum molts voluntaris i voluntaries de moltes entitats socials de la ciutat aplegats a
#agoramarato

24-May-12 15:23 | AcordCiutada

RT @AcordCiutada: Obre l’#agoramarato Maite Fandos, Tinenta d’alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esport
de @barcelona_cat i presidenta de l’@AcordCiutada

24-May-12 15:23 | barcelona_cat

la tasca del voluntari aquella feina que no es veu però que fa ciutat, i més en un moment com aquest...
#agoramarato

24-May-12 15:25 | Joana_Garriga
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Donant suport a la iniciativa d l @acordciutada #agoramarato. Gran iniciativa!

24-May-12 15:25 | RamonGual

RT @AcordCiutada: Obre l’#agoramarato Maite Fandos, Tinenta d’alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esport
de @barcelona_cat i presidenta de l’@AcordCiutada

24-May-12 15:28 | borja_arriaga

http://t.co/hTIsExrE intervenció de la persona voluntaria de Càritas a #agoramarato @lamarato

24-May-12 15:28 | AcordCiutada

Ariadna Oltra, presentadora de @elsmatins, dóna pas a les primeres intervencions de l’#agoramarato

24-May-12 15:31 | AcordCiutada

Intervé Georgina Rufo, voluntaria de Creu Roja a #agoramarato

24-May-12 15:31 | AcordCiutada

Voluntaris de diferents entitats socials de BCN aporten el seu testimoni i reflexions a #agoramarato

24-May-12 15:31 | Toni_Codina

#agoramarato : "Que fantastic seria anar per la vida sense passar mai de llarg", com cantava en JMSerrat

24-May-12 15:33 | Toni_Codina

RT @Toni_Codina: Voluntaris de diferents entitats socials de BCN aporten el seu testimoni i reflexions a
#agoramarato

24-May-12 15:33 | Taula3sector

#agoramarato molt d acord amb algunes intervencions entorn voluntariat "si vols, pots"

24-May-12 15:34 | Laurapascual_r

Voluntaris/es expliquen de primera mà l’impacte social de la tasca que realitzen per fer front a la pobresa i
l’exclusió #agoramarato

24-May-12 15:35 | AcordCiutada

A l'#agoramarato de l @AcordCiutada.. amb tots els voluntaris!

24-May-12 15:35 | Laurapascual_r

RT @AcordCiutada: http://t.co/K7Kcnqum molts voluntaris i voluntaries de moltes entitats socials de la ciutat
aplegats a #agoramarato

24-May-12 15:35 | Taula3sector

Joana, voluntaria a la preso WadRas, recorda que el pitjor de la pobresa es perdre les relacions socials
#agoramarato

24-May-12 15:39 | Toni_Codina

#agoramarato barcelona s'aixeca de la cadira per lluitar contra la pobresa!!! L'associacio in via hi participa.

24-May-12 15:40 | AssociacioInvia

Us proposem utilitzar el hashtag #agoramarato per fer les vostres aportacions o comentaris sobre l’Àgora
ciutadana de la Barcelona Social

24-May-12 15:40 | AcordCiutada

Quin valor personal aporta fer de voluntari/a? Ens ho expliquen ara mateix persones voluntàries a
l’#agoramarato

24-May-12 15:45 | AcordCiutada

BCN te un potent voluntariat social contra la pobresa i l'exclusio social. Avui intercanviem experiencia i
coneixement. #agoramarato

24-May-12 15:45 | jorditolra

Entitats socials i Ajn BCN junts en la lluita contra la pobresa a traves de l' Acord Ciutadà. Fem pinya per una
BCN inclusivan #agoramarato.

24-May-12 15:49 | jorditolra

Per a tots aquells que seguiu #agoramarato us recomanem el dossier 'El voluntariat a Catalunya' de la
@taula3sector http://t.co/jvF1nAeM

24-May-12 15:50 | Taula3sector

el paper del voluntariat a la ciutat de Barcelona, un reconeixement necessari #agoramarato #agraïts @la_marato

24-May-12 15:50 | Laurapascual_r
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RT @Toni_Codina: Voluntaris de diferents entitats socials de BCN aporten el seu testimoni i reflexions a
#agoramarato

24-May-12 15:54 | DIT3S

Les persones que omplen l'#agoramarato fan recomanacions per implicar la ciutadania en la construcció d’una
Barcelona més social

24-May-12 15:55 | AcordCiutada

Esta clar que res te mes valor i mes força que el testimoni personal dels voluntaris en la lluita contra la
pobresa.#agoramarato

24-May-12 15:57 | jorditolra

#agoramarato 2+2 es molt mes de 4 si en la politica social s'inclou a la ciutadania

24-May-12 15:59 | JosepMPascual

Intervé la voluntaria d @abd_ong a l #agoramarato "el voluntariat m'ha fet aprendre molt"

24-May-12 15:59 | AcordCiutada

http://t.co/tfuvYvDJ intervé voluntaria de fundació enriqueta villavecquia a #agoramarato

24-May-12 15:59 | AcordCiutada

RT @Taula3sector: Per a tots aquells que seguiu #agoramarato us recomanem el dossier 'El voluntariat a
Catalunya' de la @taula3sector http://t.co/jvF1nAeM

24-May-12 16:01 | AnaMontoroRomer

#agoramarato Pels clasics grecs idiota ets tot aquell q no participaba de la vida de la ciutat

24-May-12 16:01 | JosepMPascual

Deixeu els vostres missatges contra la pobresa al mural de sensibilització #agoramarato #bcnparticipa

24-May-12 16:05 | AcordCiutada

X.Ballesteros intervé com a voluntari a #agoramarato "treballar x la dignitat d altres és treballar x la teva pròpia
dignitat"

24-May-12 16:05 | AcordCiutada

RT @AcordCiutada: Voluntaris i voluntàries d’entitats socials omplen l’#agoramarato que començarà en breu a
Sant Joan de Déu Serveis Socials

24-May-12 16:10 | waxsawax

#agoramarato la gran tasca del voluntariat http://t.co/QTk9wxf2

24-May-12 16:11 | arianetaringrin

"El voluntari és aquell q acompanya i fa sentir valuoses a d altres persones" #agoramarato

24-May-12 16:11 | Joana_Garriga

RT @AcordCiutada: X.Ballesteros intervé com a voluntari a #agoramarato "treballar x la dignitat d altres és
treballar x la teva pròpia dignitat"

24-May-12 16:14 | Toni_Codina

RT @AcordCiutada: Germà Joan Baptista d sant joan de deu obre l #agoramarato junt amb tinenta alcalde Maite
Fandos

24-May-12 16:15 | waxsawax

RT @JosepMPascual: #agoramarato Pels clasics grecs idiota ets tot aquell q no participaba de la vida de la
ciutat

24-May-12 16:15 | Toni_Codina

RT @JosepMPascual: #agoramarato 2+2 es molt mes de 4 si en la politica social s'inclou a la ciutadania

24-May-12 16:16 | Toni_Codina

RT @AcordCiutada: Maite Fandos "Barcelona té un gran potencial de voluntariat social" #agoramarato

24-May-12 16:16 | waxsawax

RT @AcordCiutada: Les persones que omplen l'#agoramarato fan recomanacions per implicar la ciutadania en la
construcció d’una Barcelona més social

24-May-12 16:16 | Toni_Codina

RT @Taula3sector: Per a tots aquells que seguiu #agoramarato us recomanem el dossier 'El voluntariat a
Catalunya' de la @taula3sector http://t.co/jvF1nAeM

24-May-12 16:17 | ANIMAFUNDACION
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RT @AcordCiutada: http://t.co/K7Kcnqum molts voluntaris i voluntaries de moltes entitats socials de la ciutat
aplegats a #agoramarato

24-May-12 16:21 | AnaMontoroRomer

RT @AcordCiutada: http://t.co/K7Kcnqum molts voluntaris i voluntaries de moltes entitats socials de la ciutat
aplegats a #agoramarato

24-May-12 16:24 | AssociacioInvia

#agoramarato http://t.co/hic4WcOW una experiencia interesante...

24-May-12 16:26 | MTG_ona

RT @arianetaringrin: #agoramarato la gran tasca del voluntariat http://t.co/QTk9wxf2

24-May-12 16:26 | AssociacioInvia

RT @Joana_Garriga: "El voluntari és aquell q acompanya i fa sentir valuoses a d altres persones" #agoramarato

24-May-12 16:26 | AssociacioInvia

RT @AcordCiutada: X.Ballesteros intervé com a voluntari a #agoramarato "treballar x la dignitat d altres és
treballar x la teva pròpia dignitat"

24-May-12 16:27 | AssociacioInvia

Entra a http://t.co/zigPUaj3 per contribuir a construir una BCN +social #agoramarato @AcordCiutada

24-May-12 16:28 | Toni_Codina

El voluntariat és una escola d ciutadania #agoramarato @lamarato

24-May-12 16:29 | Joana_Garriga

RT @AcordCiutada: Deixeu els vostres missatges contra la pobresa al mural de sensibilització #agoramarato
#bcnparticipa

24-May-12 16:29 | waxsawax

RT @AcordCiutada: X.Ballesteros intervé com a voluntari a #agoramarato "treballar x la dignitat d altres és
treballar x la teva pròpia dignitat"

24-May-12 16:29 | waxsawax

"Fer voluntariat és una forma de viure" #agoramarato

24-May-12 16:30 | AcordCiutada

RT @AcordCiutada: "Fer voluntariat és una forma de viure" #agoramarato

24-May-12 16:31 | AssociacioInvia

RT @AcordCiutada: "Fer voluntariat és una forma de viure" #agoramarato

24-May-12 16:40 | waxsawax

RT @Toni_Codina: Voluntaris de diferents entitats socials de BCN aporten el seu testimoni i reflexions a
#agoramarato

24-May-12 16:45 | Assoc_GIRASOL

RT @Toni_Codina: Voluntaris de diferents entitats socials de BCN aporten el seu testimoni i reflexions a
#agoramarato

24-May-12 16:46 | AnagPalma

La gent firma a l'acte en suport a la #maratopobresa de l' #agoramarato de l @AcordCiutada! Tot preparat
http://t.co/qrgoDgcW

24-May-12 16:48 | Taula3sector

#agoramarato voluntaris de l'associacio in via http://t.co/FeDDm3Rs

24-May-12 16:58 | AssociacioInvia

Ja heu escoltat les poesies contra la pobresa d’@abd_ong! Prova el xiuxiueig! #agoramarato

24-May-12 17:10 | AcordCiutada

Més fotos de #agoramarato al nostre facebook: http://t.co/QcCR7t0K

24-May-12 17:11 | AssociacioInvia

#agoramarato intervé Francesca Ferrari, secretaria de l'Associacio invia

24-May-12 17:18 | AssociacioInvia
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Diverses entitats expliquen la seva feina a #agoramarato al Paral.lel de BCN! @Taula3sector

24-May-12 17:21 | Taula3sector

Omple el mural perquè ningú es quedi fora de joc !! @abd_ong @AcordCiutada #agoramarato
http://t.co/ZaLhbuHq

24-May-12 17:28 | abd_ong

La presidenta de la @Taula3sector @aguiteras a #agoramarato:"una ciutadania activa pot fer més forts els drets
socials" @AcordCiutada

24-May-12 17:43 | Taula3sector

RT @Taula3sector: La presidenta de la @Taula3sector @aguiteras a #agoramarato:"una ciutadania activa pot
fer més forts els drets socials" @AcordCiutada

24-May-12 17:44 | abd_ong

La presidenta de @Taula3sector @aguiteras a #agoramarato de @AcordCiutada: "Animem a tothom a construir
una BCN més social"

24-May-12 17:45 | Taula3sector

RT @Taula3sector: La presidenta de @Taula3sector @aguiteras a #agoramarato de @AcordCiutada: "Animem
a tothom a construir una BCN més social"

24-May-12 17:46 | Toni_Codina

#agoramarato @Taula3sector Angels guiteras, el repte es mantenir a la ciutadania sensibilitzada dia a dia amb
la lluita contra la pobresa

24-May-12 17:46 | AssociacioInvia

La presidenta @Taula3sector @aguiteras a #agoramarato @AcordCiutada: "les entitats socials treballem cada
dia per lluitar contra la pobresa"

24-May-12 17:47 | Taula3sector

RT @Taula3sector: La gent firma a l'acte en suport a la #maratopobresa de l' #agoramarato de l @AcordCiutada!
Tot preparat http://t.co/qrgoDgcW

24-May-12 17:47 | sergibarna

#agoramarato @AcordCiutada Maite Fandos, el voluntariat es mes femeni que masculi

24-May-12 17:48 | AssociacioInvia

"@AcordCiutada: "Fer voluntariat és una forma de viure" #agoramarato"

24-May-12 17:49 | sergibarna

RT @Taula3sector: La presidenta de @Taula3sector @aguiteras a #agoramarato de @AcordCiutada: "Animem
a tothom a construir una BCN més social"

24-May-12 17:49 | abd_ong

RT @Taula3sector: La presidenta @Taula3sector @aguiteras a #agoramarato @AcordCiutada: "les entitats
socials treballem cada dia per lluitar contra la pobresa"

24-May-12 17:49 | abd_ong

#agoramarato @AcordCiutada Maite Fandos hem de transmetre missatge d'optimisme, entre tots ens
enssortirem.

24-May-12 17:50 | AssociacioInvia

RT @Taula3sector: Per a tots aquells que seguiu #agoramarato us recomanem el dossier 'El voluntariat a
Catalunya' de la @taula3sector http://t.co/jvF1nAeM

24-May-12 17:52 | miregoma

MT "@Taula3sector: Presidenta @aguiteras a #agoramarato @AcordCiutada: "les entitats socials treballem cada
dia contra la pobresa"

24-May-12 17:55 | tjussana

Foto de grup a l acte central de #agoramarato de @AcordCiutada http://t.co/IT2NbFMZ

24-May-12 17:57 | Taula3sector

"@Taula3sector: Foto de grup a l acte central de #agoramarato de @AcordCiutada http://t.co/EAhVF5aL" Molt
guapos!

24-May-12 17:58 | associacionsbcn

RT @associacionsbcn: "@Taula3sector: Foto de grup a l acte central de #agoramarato de @AcordCiutada
http://t.co/EAhVF5aL" Molt guapos!

24-May-12 17:59 | COMUNICAPS

RT @arianetaringrin: #agoramarato des de sant joan de déu serveis socials

24-May-12 18:21 | JoanUribe
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RT @arianetaringrin: #agoramarato http://t.co/YAiq38ps

24-May-12 18:21 | JoanUribe

RT @arianetaringrin: #agoramarato la gran tasca del voluntariat http://t.co/QTk9wxf2

24-May-12 18:22 | JoanUribe

La veu dels voluntaris de SAnt Joan de Déu #agoramarato

24-May-12 19:26 | arianetaringrin

RT @tjussana: MT "@Taula3sector: Presidenta @aguiteras a #agoramarato @AcordCiutada: "les entitats
socials treballem cada dia contra la pobresa"

24-May-12 19:32 | aguiteras

#agoramarato Grmà. Joan Carbó dona la benvinguda als voluntaris i assistents a l'àgora http://t.co/q6sIkbUs

24-May-12 19:39 | arianetaringrin

RT @Taula3sector: Foto de grup a l acte central de #agoramarato de @AcordCiutada http://t.co/IT2NbFMZ

24-May-12 19:53 | sergibarna

RT @Taula3sector: La presidenta de @Taula3sector @aguiteras a #agoramarato de @AcordCiutada: "Animem
a tothom a construir una BCN més social"

24-May-12 21:26 | aulahostaleria

RT @Taula3sector: Foto de grup a l acte central de #agoramarato de @AcordCiutada http://t.co/IT2NbFMZ

25-May-12 08:49 | AcordCiutada
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