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INTRODUCCIÓ 

Aquesta memòria que recull les diverses activitats en les que s’ha participat i/o donat impuls, 
en col·laboració amb diverses entitats del Tercer Sector per poder sensibilitzar a la comunitat de 
la Universitat de Barcelona, així com construir una societat més justa i solidària.  

S’inclou: les entitats amb les que s’ha col·laborat al llarg del 2018, especificant les activitats 
que s’han dut a terme, les noves entitats que s’han unit a la “xarxa associativa” del programa de 
Voluntariat UB, les activitats puntuals realitzades, les notícies d’interès, els testimonis d’algunes 
persones voluntàries que han compartit la seva experiència i reflexions... 
 
A partir del curs 2018/2019 s’ha iniciat una nova etapa en el programa de Voluntariat UB, ja que 
des del mes de maig del 2018, es va fer un trasllat de la gestió a la Fundació Solidaritat UB  
Agraïm a l’Enrique Garcia la seva tasca com a impulsor del voluntariat dins de la comunitat de la 
Universitat de Barcelona. 

 
Missió 

Voluntariat UB és un espai obert a la comunitat universitària i a la societat en general, que 
treballa per contribuir a l’edificació d’una universitat més solidària i compromesa amb la societat 
civil. Sigui quin sigui l’àmbit d’actuació del voluntariat (social, comunitari, cultural, ambiental…), 
la tasca voluntària sempre suposa un pas endavant en la construcció d’una societat més justa i 
responsable. 

Valors 

Voluntariat UB fomenta entre tota la comunitat universitària (estudiants, professorat i 
personal d’administració i serveis) valors com la solidaritat, el compromís i l’empatia, i alhora 
promou la participació social per aconseguir que tothom col·labori en la construcció d’una 
societat més justa. Per això, Voluntariat UB actua de pont entre la comunitat universitària i les 
entitats del tercer sector amb les que es col·labora i necessiten voluntariat per desenvolupar les 
seves activitats. 

Compromís amb la societat  

Voluntariat UB treballa pel compromís i la responsabilitat social, com agent actiu en la realitat 
social que l’envolta. Les seves accions s’adrecen a cobrir les necessitats dels col·lectius més 
desfavorits. 

 
Voluntariat UB 

Fundació Solidaritat UB 
Universitat de Barcelona 
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CRIDES DE VOLUNTARIAT 

 

ABARSOL és una entitat sense ànim de lucre d’ajuda humanitària i solidària 
entre veïns i persones sense recursos. Recullen aliments d’establiments i els 
distribueixen entre les famílies que més ho necessiten. 

Des de Voluntariat UB s’ha procurat animar a la comunitat universitària per participar en dues 
activitats: 

- Ajudar a l’entitat a recaptar fons i recursos a través de la realització de campanyes, 
activitats solidàries, actes culturals, etc. A partir del mes de març. 

- Recollida mensual d’aliments per a les persones més necessitades del barri durant 
els mesos d’abril i maig.  

4 persones es van interessar en les activitats.  

 

ACCIÓ CONTRA LA FAM CATALUNYA és una entitat no 
governamental, privada, apolítica, aconfessional i no lucrativa 
que lluita contra la fam, el patiment físic i les situacions de 
desemparament que amenacen la vida d’homes, dones i 
infants. 

 

 

Al març del 2018, Acció contra la fam - Catalunya va començar la Cursa contra la Fam, un 
projecte pedagògic, solidari i esportiu que té l’objectiu d’informar i sensibilitzar a infants i joves 
sobre el problema de la desnutrició al món en la qual les persones voluntàries juguen l'important 
paper de ser les encarregades d'anar informant en diverses escoles i instituts de Barcelona a 
través de xerrades de sensibilització fins al maig del 2018. Aquesta activitat es va allargar durant 
els mesos d’abril i maig.  

Totes les persones voluntàries van rebre una formació prèvia per tal que poguessin 
desenvolupar la xerrada sense cap problema juntament amb el material que necessitarien. 

Dues persones voluntàries de la comunitat UB van poder participar i ajudar a conscienciar al 
voltant d’uns 600 infants de col·legis catalans sobre el problema de la fam i els van motivar per 
convertir la solidaritat en esforç, i aquest esforç en canvis reals.  

El 7 d’octubre va tenir lloc la Cursa solidària Challenge Interempreses en la qual Acció Contra La 
Fam va col·laborar. Des de Voluntariat UB es va intentar aconseguir voluntaris per donar suport 
als corredors.  
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AFEV és una entitat de voluntariat 
social universitari que duu a terme 
projectes, EnTàndem, de mentoria 

social i educativa, per lluitar contra les desigualtats socials i educatives, principalment d’infants 
i joves en exclusió, o contra les dificultats en els territoris més desfavorits de Catalunya, 
fomentant el desenvolupament integral dels infants i joves, concentrant-se en les seves 
problemàtiques. S’acompanya en activitats artístiques. 

Des de Voluntariat UB, 30 persones van realitzar l’acompanyament individualitzat als infants i 
joves que pateixen exclusió social, beneficiant-se així, 30 infants amb les seves respectives 
famílies.  
 
AIS, ayuda a la infancia sin recursos, és una associació sense ànim de lucre 
que ajuda, dona suport i treballa per millorar la qualitat de vida de les 
persones amb discapacitat i la de les seves famílies, gràcies al suport de 
persones voluntàries. 

El Projecte “Somnis compartits”: promou la realització d’activitats d’oci per la persones amb 
discapacitat alhora que ofereix un descans als familiars. Des de Voluntariat UB s’ha col·laborat 
aportant persones voluntàries interessades.  

Els dies 6 i 7 d’octubre es va fer una sortida a Coma-ruga, amb un grup de persones 
discapacitades. Una estudiant va poder acompanyar-los, aconseguint així, disposar d’un cop de 
mà per portar cadires de rodes, en les dinàmiques, així com per les activitats com l’alimentació, 
els canvis posturals i la higiene. La seva col·laboració va tenir un gran impacte social i emocional.  

AMICS DE LA GENT GRAN és una organització de 
voluntariat que treballa per millorar la qualitat de vida de 
les persones d’edat avançada; la seva missió és lluitar 
contra la soledat i la marginació social de les persones 
grans a través de sensibilitzar a la societat i actuar 

mitjançant persones voluntàries que acompanyen a qui ho necessita. 

12 persones de la comunitat UB han tingut interès en participar i acompanyar a les persones 
grans un cop a la setmana. 

AMUNT! ACCIÓ PER LA JUSTÍCIA SOCIAL és una entitat sense ànim 
de lucre que lluita per la igualtat d’oportunitats, oferint reforç 
escolar i acompanyament educatiu a alumnes amb necessitats 
econòmiques i socials a través del projecte “Reforça’t”; un projecte 
que té com a objectiu proporcionar acompanyament educatiu a 
nens i nenes des de 3r a 6è de Primària. 

5 persones voluntàries han donat classes de repàs i suport en els tallers de contingut pràctic i 
amb finalitats integradores, gaudint de la companyia dels infants. També han realitzat un Curset 
de Formació per la Resolució de Conflictes.  Una desena d’infants van poder beneficiar-se 
d’aquest projecte.  
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ASSOCIACIÓ ENXARXA. PLA COMUNITARI 
DEL BESÒS-MARESME  

És un espai obert a la participació de tothom 
que busca que s’organitza a través de taules de treball obertes al veïnat, a les associacions, 
comerços i serveis que vulguin participar en accions comunitàries.  

Des del programa de Voluntariat de la UB s’ha intentat fer difusió de les seves necessitats de 
voluntariat així com procurar aconseguir que la comunitat universitària s’animi a donar un cop 
de mà, especialment en el projecte “T’acompanyem al metge” (acompanyament a persones 
d’edat avançada que viuen soles a les visites mèdiques), o bé dur a terme un taller de conversa 
en castellà per dones nouvingudes.  

 

ASSOCIACIÓ SOCIOCULTURAL LA FORMIGA és una entitat que, 
des que es va fundar a l’any 2000, ha engegat diversos projectes 
per ajudar persones en situació de vulnerabilitat social que han 
immigrat a Catalunya. 

Durant el més de juliol va dur a terme un curs intensiu per a joves nouvinguts entre 12 i 16 anys. 
Des d’aquest programa es va donar difusió de l’activitat i es va animar a la comunitat 
universitària a participar impartint classes.  

 

AULA ACTUAL és una entitat sense ànim de lucre que, a través 
del programa “Reforç de comprensió lectora” intervé en 
l’escola Porxos per ajudar als infants a superar els seus 
problemes d’aprofitament escolar i d’integració social. El 
projecte despertà l’interès de 5 persones de la comunitat UB.  

 

AUXILIA és una associació de persones voluntàries que treballa per la 
inclusió social i cultural de les persones amb diversitat funcional 
(discapacitats físiques). Duu a terme diversos projectes de reforç a través 
d’Internet a aquelles persones que volen aprendre i/o millorar alguna 
matèria, idioma... els beneficiaris són persones amb discapacitat, i les 
persones voluntàries ensenyen, tuteles i ajuden als/les usuaris/es en tot allò 

que considerin necessari.   

Auxilia ha dut a terme diverses crides al voluntariat per tal que persones voluntàries col·laborin 
impartint classes de Dret, Alemany (nivell bàsic), economia, escriptura creativa i exercint de 
monitor/a de lleure durant un parell d'hores a la setmana per a persones amb discapacitats 
físiques, tot donant la possibilitat de fer les classes a distància. Gràcies a Voluntariat UB s'ha 
aconseguit l'ajuda de 4 persones voluntàries per les classes d’escriptura creativa a distància, una 
per l’ensenyament de l’alemany, una altra per l’àmbit jurídic i una altra pel reforç d’economia. 
Les persones beneficiàries han pogut adquirir els coneixements que necessitaven. 
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AVISMÓN és una entitat que té com a objectiu principal pal·liar la 
solitud de les persones d’edat avançada que viuen soles. Alhora 
vetllen perquè totes les necessitats que puguin tenir aquestes 
persones estiguin cobertes. 

Des de Voluntariat UB s’han proporcionat  5 persones voluntàries 
que han acompanya a les persones grans als centres mèdics.  

 

BANC DE SANG I TEIXITS és l'empresa pública del Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya que té com a missió garantir l'abastament i 
el bon ús de sang i teixits a Catalunya, i és el centre de 
referència en immunologia diagnostica i de 
desenvolupament de teràpies avançades. 

Al llarg del mes de març, es va dur a terme la Campanya de Donació de Sang a la Universitat de 
Barcelona per tal que persones voluntàries donin sang i/o s'inscriguin com a donants de medul·la 
òssia, ja que aquesta donació altruista és fonamental per a la salut de pacients hospitalitzats i a 
la vegada, salvar vides. Des de Voluntariat UB s'ha fet difusió d'aquesta necessitat, i s'informava 
sobre les reserves actuals del Banc de Sang i Teixits.  

 

BEST BUDDIES és una organització internacional sense ànim de lucre 
dedicada a establir un moviment global de voluntariat per crear 
oportunitats d’amistat entre persones amb i sense discapacitat 
intel·lectual.  

Des de Voluntariat UB s’ha promocionat l’amistat amb persones amb 
discapacitat intel·lectual per tal que una desena de persones de la 
comunitat universitària ajudin en la integració de 34 persones del 
col·lectiu vulnerable.  

 

CASAL DELS INFANTS és una entitat social i ciutadana que 
treballa als barris de Barcelona per tal que infants i joves 
en situació de dificultat social puguin rebre el màxim 
d’ajuda possible per poder tenir accés al màxim 
d’oportunitats possibles.  

Des de Voluntariat UB s’ha impulsat que persones de la comunitat universitària passin a formar 
part de l’equip educatiu de projectes per les activitats del Casal. Prop d’una vintena de persones 
es van animar a participar, de les quals van acabar col·laborant 6, beneficiant a grups de 30 
membres.  
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CENTRE HEURA GRÀCIA és una entitat formada principalment per persones 
voluntàries que ofereixen un servei d’acollida de baixa exigència a persones 
sense llar per tal d’aconseguir que, a poc a poc, aquestes persones recuperin 
la seva dignitat. 

Des de l’entitat es demanava voluntariat per ajudar en les campanyes solidàries, actes 
culturals... per tal de captar fons i cerca recursos, així com dur a terme nous projectes, pel que 
Voluntariat UB ha procurat aportar-ne. 

 

EL FAR, SERVEI SOCIAL PROTESTANT és una entitat compromesa 
socialment que ofereix acompanyament socioeducatiu a infants, 
adolescents i famílies de Santa Coloma de Gramenet i La Llagosta 

a través d’activitats en els seus espais.  

A través de la col·laboració amb Voluntariat UB s’ha buscat aconseguir persones voluntàries que 
puguin donar un cop de mà en els seus projectes enfocats a infants i adolescents, acompanyant-
los en activitats lúdiques, jocs i reforç escolar. 

 

FACULTAT D’EDUCACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE 
BARCELONA gestiona el Programa “Política Social i Accés 
a la Universitat” (PSAU). Aquest consisteix en atendre a 
l’alumnat d’ESO i/o Batxillerat en risc d’exclusió 
social oferint un suport acadèmic i personal amb l’objectiu 
d’afavorir el seu accés al sistema d’estudis universitaris.  

Des de Voluntariat UB s’ha col·laborat aportant voluntaris /es per donar suport acadèmic i 
motivació als alumnes d’ESO i batxillerat.  

 

FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE GENT GRAN DE CATALUNYA 
(FATEC) és una entitat formada per voluntaris amb l'objectiu de 
promoure activitats i accions a favor de la promoció de les 
persones grans dins de la nostra societat. 

Des de Voluntariat UB s’ha procurat proporcionar voluntariat per impartir cursos de formació 
sobre “smartphones” i tauletes electròniques a les persones grans. 

FEDERACIÓ CATALANA DE FAMÍLIES MONOPARENTALS és una 
entitat que treballa per millorar les oportunitats i la qualitat de 
vida de les famílies encapçalades per un únic progenitor. Alhora, 
vol donar visibilitat a les seves dificultats per aconseguir igualtat 
de drets dins la societat. 

Des de Voluntariat UB s’han facilitat nou persones voluntàries per impartir classes de 
matemàtiques, castellà i anglès a infants d’educació primària i secundaria. 
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FUNDACIÓ CATALUNYA LA PEDRERA treballa per respondre a diverses 
necessitats socials i és per això que aposta per una innovació que creu 
en la proximitat i el dinamisme i que vol transformar en accions el 
compromís amb el territori i amb la seva gent.  

Les activitats que s’han impulsat des del programa de Voluntariat UB han 
estat:  

- Ajudar en el servei de menjador per a persones d’edat avançada que viuen soles i 
desitgen compartir aquest moment del dia amb altres persones. 

- Acompanyament educatiu a l’Hospitalet del Llobregat per a infants i adolescents. 
- Acompanyament educatiu d’infants i adolescents tant en reforç escolar com en 

activitats lúdic-formatives que estimulin la creativitat. 
- Ajudar en el servei de menjador de l’Espai Social de la Fundació per a persones 

d’edat avançada que viuen soles i desitgen compartir aquest moment del dia amb 
altres persones al barri del Prosperitat. 

Unes 20 persones s’han interessat per aquestes activitats.  

 

CENTRE OBERT JOAN SALVADOR GAVINA és una fundació que té com a 
objectiu oferir una atenció diürna als menors amb dificultats psicosocials 
o sociofamiliars mitjançant serveis que prevenen situacions de ruptura 
social.  

Des de Voluntariat UB s’han aportat voluntaris/es per acompanyar i donar suport a les activitats 
dinàmiques i tallers dels diferents grups del Centre Obert en el casal i les colònies d’estiu durant 
el mes de juliol, així com voluntariat pel Centre Obert durant el nou curs 2018-2019. Pel casal 
d’estiu es va comptar amb dues persones voluntàries, i se’n van beneficiar 64 infants entre 4 i 
12 anys. Per les colònies, es va comptar amb el suport d’una persona voluntària per acompanyar 
a un total de 25 infants entre 8 i 12 anys.  

D’aquesta manera, s’ha afavorit la socialització mitjançant el joc i noves alternatives de lleure 
potenciant la solidaritat, el respecte i actitud de tolerància i igualtat entre els/les participants, 
desenvolupant actituds favorables de convivència intercultural. 

 

FUNDACIÓ COMTAL disposa d’un Centre Obert on realitza una atenció 
a infants i joves des dels 3 anys fins als 16 dins dels barris de Santa 
Caterina, Sant Pere i la Ribera (Ciutat Vella – Barcelona). 

Des de Voluntariat UB es va procurar aportar voluntariat per ajudar en les activitats lúdiques 
proposades per l’equip educatiu del casal d’estiu. 
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FUNDACIÓ ESCLEROSI MÚLTIPLE és una entitat sense ànim 
de lucre que té com a objectiu millorar la qualitat de vida de 
les persones afectades per aquesta malaltia i destinar 
recursos a la recerca a tot Catalunya. 

Voluntariat UB ha participat en el 25è aniversari de la Campanya “Mulla’t per l’esclerosi 
múltiple» duta a terme a la platja de Sant Sebastià (Barceloneta) i a diverses piscines de 
Barcelona, el mes de juliol.  

 

FUNDACIÓ GERMINA treballa amb infants i joves de 5 a 12 
anys de Santa Coloma de Gramenet en situació de 
vulnerabilitat, a través dels diferents programes que ofereixen: 
Centre Obert, Espai Jove, reforç escolar i Casal d’estiu. 

Des de Voluntariat UB s’ha aportat voluntariat per les diverses activitat:  

- Reforç de matemàtiques, ciències i informàtica per a joves d’entre 16 i 21 anys. 
- Acompanyar a adolescents durant les tardes fent suport en el reforç educatiu, els 

deures escolars i en activitats i tallers de lleure. 
- Acompanyar a adolescents durant les tardes donant suport en el reforç educatiu, els 

deures escolars i en activitats i tallers de lleure. 

 

FUNDACIÓ HOSPITALITAT és una entitat que té com a objectiu millorar la 
qualitat de vida de persones malaltes i/o amb discapacitat, acompanyant-
les i ajudant-les en tot el possible a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.  

Des del programa de Voluntariat UB s’han aportat un nombre considerable de persones 
voluntàries. Més d’una vintena de persones s’han mostrat interessades. 

 

NARINAN és una associació sense ànim de lucre formada per 
persones voluntàries que es dedica a donar suport a infants en risc 
d’exclusió social i als familiars que se n’ocupen.  

Des de Voluntariat UB s’ha ajudat a buscar persones voluntàries per donar suport educatiu a 
infants de 6 a 12 anys en situació de vulnerabilitat.  
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OBRA SOCIAL SANT JOAN DE DÉU és una entitat que treballa per 
millorar la qualitat de vida de les persones més vulnerables, cercant 
la complicitat de la societat i amb el suport de les persones 
voluntàries. 

Un any, i una edició més, Voluntariat UB ha col·laborat en la Barcelona 
Magic Line, organitzada per l’ OBRA SOCIAL SANT JOAN DE DÉU. Es 
tracta d’una mobilització solidària per captar fons pels programes 
socials destinats a afavorir les circumstàncies de les persones en 
situació de vulnerabilitat. Es van formar 5 equips del col·lectiu UB, 
recaptant un total de 4.311€ a través de 86 participants.  

Per poder assolir el repte, els equips van dur a terme una diversitat d’activitats; Curs de Qi Gong, 
sessió de meditació, venda de llibre, esmorzars, mercants i concerts.  

A més, es va aportar voluntaris per donar suport logístic pe l’Organització de la caminada 
solidària (25 de febrer). 

114 persones voluntàries van fer possible que el projecte tingués èxit.  

FOTOS  

 

ONCOLLIGA (Fundació Privada Lliga Catalana d’Ajuda 
Oncològica), és una entitat sense ànim de lucre que té 
com a finalitat principal l’atenció psicosocial de 
persones amb càncer i els seus familiars.  

Amb motiu del Dia mundial contra el càncer, la Federació Catalana d'Entitats Contra el Càncer 
(FECEC) va promoure els dies 2 i 3 de febrer de 2018 una Campanya Solidària en els establiments 
Condis de Catalunya que porta per nom “Posem-li pebrots al Càncer”. 

 

PLA D’ACOLLIDA POBLE-SEC PER A TOTHOM és una entitat que agrupa 
el conjunt de projectes socials impulsats des de la Coordinadora d’Entitats 
del Poble-sec, els quals tenen la finalitat d’afavorir la convivència al barri 
i treballar per la inclusió social. 

És per això que busca persones voluntàries que puguin donar un cop de 
mà a través de classes d'idiomes, informàtica, matemàtiques i tot allò que 
sigui necessari per a poder integrar-se correctament a la societat alhora que col·labora amb 
Espai de la Infància i també procura que les persones d'edat avançada estiguin acompanyades 
per tal que no pateixin a causa de la soledat 

Una trentena de persones procedents de la comunitat UB s’ha mostrat interessada en participar.  

 

http://www.ub.edu/voluntariat-2011-2017/BML_Fotos_2018.html
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PUNT DE REFERÈNCIA és una entitat sense ànim de lucre que 
treballa per oferir acompanyament i suport al col·lectiu de jovent 
ex-tutelat que ha d’emprendre la seva vida adulta a Catalunya. 
L’objectiu és afavorir la plena integració social, la igualtat 
d’oportunitats i la millora de la qualitat de vida d’aquest jovent en 
risc d’exclusió social.  

 

SAVE THE CHILDREN és una organització no 
governamental internacional que té com a finalitat 
treballar pels drets de la infància, a través del 
desenvolupament de programes relacionats amb la salut, la nutrició infantils, l’atenció en 
emergències i en situacions de violència, programes educatius... 

Les activitats que s’han promocionat des de Voluntariat UB han estat: 

- Cerca de voluntaris per donar un cop de mà en els campaments urbans enfocats a 
infants i duts a terme a Barcelona i Lleida durant els mesos de juny i juliol.  

- Cerca de voluntariat per donar un cop de mà en les activitats lúdiques, sortides de 
lleure, piscina i visites culturals del Casal d’Estiu dut a terme a la Badia del Vallès 
durant els mesos de juny i juliol.  

- Cerca de voluntaris per confeccionar una eina informàtica que mostri els indicadors 
d’un programa concret. 

SERVEI SOLIDARI és una Fundació sense ànim de lucre 
que treballa tant amb professionals com amb persones 
voluntàries per tal de lluitar contra les desigualtats 
socials. Facilita eines i capacita tant nois i noies en risc 
d’exclusió social com joves ex-tutelats i persones 

adultes, sovint immigrades, perquè puguin afrontar els reptes i superar els obstacles per si 
mateixos. 

TERRAL és un centre d’activitats del Raval de Barcelona 
promogut per Raval en Acció, assoc., on es desenvolupen 
programes orientats a proporcionar suport socioeducatiu a joves 
i adultes –la majoria immigrants-, i s’ofereixen recursos que 
faciliten la inserció laboral, la integració i l’arrelament a 
Catalunya.  

Per dur a terme els programes es promou el voluntariat entre estudiants i professionals, cosa 
amb la qual rep la col·laboració de Voluntariat UB per realitzar reforç escolar a estudiant de 
primària i de Secundària, disseny de díptics i memòries anuals, creació de vídeos i curts 
promocionals, manteniment d’ordinadors, creació d’estadístiques, gestió de bases de dades... 

 

VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA (VxL) és una iniciativa de la 
Direcció General de Política Lingüística (DGPL) del Departament de 
Cultura i el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) que 

té com a objectiu practicar el català a través de la conversa formant parelles lingüístiques entre 
una persona voluntària i una persona aprenent amb coneixements bàsics. 
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ACTIVITATS DE VOLUNTARIAT UB 

Voluntariat UB no només ha proporcionat voluntaris/es a les entitats col·laboradores, sinó que 
ha participat en campanyes puntuals d’interès col·lectiu, no només per la comunitat 
universitària sinó per la societat en general. Algunes d’aquestes campanyes són:  

- Campanya donació del sang, a favor DEL BANC DE SANG I TEIXITS.   

Es tracta d’una campanya que es realitza al llarg del curs acadèmic, especialment durant el mes 
de març a les diferents facultats de la Universitat de Barcelona s’habilita un espai per què aquells 
estudiants que vulguin, de forma voluntària, donar sang i/o inscriure’s com a donants de 
medul·la òssia; fet fonamental per la salut dels pacients hospitalitzats i per salvar vides. Des de 
Voluntariat UB s’ha fet difusió de la campanya, tot impulsant i animant a la comunitat 
universitària a donar sang, alhora que s’informava sobre la situació de les reserves de sang.  

- Campanya solidària “POSEM-LI PEBROTS AL CÀNCER” 

Amb motiu del dia mundial contra el càncer, la Federació Catalana d'Entitats Contra el Càncer 
(FECEC) va promoure els dies 2 i 3 de febrer de 2018 una Campanya Solidària en els establiments 
Condis de Catalunya que porta per nom “Posem-li pebrots al Càncer”. 

Oncolliga es va posar en contacte amb Voluntariat UB per tal de demanar persones voluntàries 
per participar en aquesta Campanya Solidària, la qual consisteix a vendre bosses amb dos 
pebrots per 1,50 € en els establiments Condis. Es van aconseguir 6 persones voluntàries amb les 
quals es va incrementar la venda de pebrots en més d’un 10% en comparació al 2017, arribant 
d’aquesta manera a prop de la xifra de 55.000 bosses! 

 

- Campanya solidària “RECICLA CULTURA”, promoguda pel SERVEI SOLIDARI.  

Un any més, Voluntariat UB i els CRAI UB tornen a col·laborar amb la Fundació Servei Solidari 
per dur a terme la campanya solidària Recicla Cultura els dies 18 i 19 d'abril a l'Edifici Històric, a 
la Facultat de Dret, Filosofia, Geografia i Història, al Campus de Bellvitge i al Campus de Mundet, 
on també es recollien llibres com a donatius per a la campanya fins al 13 d'abril. 

Al llarg d'aquesta campanya s'han aconseguit reciclar 616 llibres i recaptar 1.345,43 € gràcies a 
les 25 persones voluntàries que van participar per part de la Universitat de Barcelona.  

Els diners recaptats han anat destinats a la creació de 32 beques perquè diverses persones en 
risc d'exclusió social puguin realitzar cursos de d'alfabetització en català i castellà com a primer 
pas per a la seva inclusió social. 
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- Roses contra l’oblit, d’AMICS DE LA GENT GRAN 

Durant la setmana de Sant Jordi, el 18 i 19 d’abril, es va dur a terme la venta de roses a favor 
d’AMICS DE LA GENT GRAN. Es van recaptar 80€ per la venta de 20 roses per part de 5 persones 
voluntàries. Aquesta iniciativa consisteix en vendre roses solidàries, de feltre i tela, amb 
l’objectiu de recollir fons, de sensibilitzar i mobilitzar la societat contra la soledat que pateixen 
més de cent cinquanta mil persones grans a Catalunya. 

 

- FIRA D’ENTITATS 

El 6 de novembre va tenir lloc, al Campus Mundet, la Fira d’Entitats on les diferents entitats 
presents a la Universitat de Barcelona disposaven d’un espai per donar-se a conèixer als 
estudiants. Voluntariat UB hi va assistir en representació de la Fundació Solidaritat UB, fent 
visibles els diferents projectes que es porten a terme des de la Fundació, i les possibilitats de 
voluntariat que s’oferien.  

 

- Equip UB per la Cursa de la Dona  

Una edició més, des de la Universitat de Barcelona, a través del programa de Voluntariat UB, 
promou la participació de la comunitat universitària en la Cursa de la Dona, formant un equip 
de 50 dones. La cursa va tenir lloc l’11 de novembre.  

 
 

- Curs de formació de voluntariat en atenció a malalties neurològiques. AVAN, AMICS 
DE LA NEUROLOGIA 

En la dotzena edició del Cus de formació de voluntariat en l’atenció a les persones amb malalties 
neurològiques, duta a terme els dies 15, 17, 22 i 24 de maig a la Facultat de Medicina i Ciències 
de la Salut de l’Hospital Clínic. El curs tenia un cost de 40€ i des de Voluntariat UB es van 
interessar 17 persones, recaptant un total de 340€ a favor de l’entitat.  
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- Jornades “Passaport a la professió” del SERVEI D’ATENCIÓ A L’ESTUDIANT (SAE)  

Com a Voluntariat UB, s’ha col·laborat en les sessions realitzades al llarg del curs acadèmic amb 
el SAE a les diferents facultats de la Universitat de Barcelona, explicant la importància de té el 
voluntariat dins del currículum a l’hora de buscar feina. El 5 de desembre es va realitzar la última 
xerrada de l’any, a la Facultat de Biologia.  

 

 
 

 

- “La Fam no fa vacances” del BANC DELS ALIMENTS 

“La Fam no fa vacances” és una campanya de recollida d’aliments bàsics a favor de les persones 
més necessitades. Es dur a terme mitjançant el Banc d’aliments en col·laboració amb centenars 
d’entitats i establiments col·laboradors, durant els mesos de juny, juliol i agost.  

Alhora, es pretén motivar a la Societat catalana a mobilitzar-se contra la fam més propera, 
organitzant actes i activitats que permetin recollir aliments bàsics per omplir els magatzems de 
les entitats benèfiques.  

Enguany, per part de Voluntariat UB s’ha assolit una recaptació de 1.771 Kg, procedents de 67 
donacions.  

 

- Curs de Capacitació d’Auxiliar de Serveis -FUNDACIÓ CATALANA SÍNDROME DE 
DOWN-  

Del 3 d’abril al 21 de juny de 2018, i en horari de dimarts i dijous de 10 a 12h, va tenir lloc el curs 
de captació d’auxiliar de serveis. Aquest té l’objectiu d’aconseguir la inserció laboral d’alumnes 
amb Síndrome de Down i/o altres discapacitats. Un total de 12 alumnes van cursar aquesta 
formació. 

 
L'alumnat del curs de Capacitació  
d'auxiliars de serveis en una visita 
 a la Gerència de la Universitat  
de Barcelona.  
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- Cursa solidària Barcelona Magic Line de l’OBRA SOCIAL SANT JOAN DE DÉU 

Tal com s’ha explicat anteriorment, per ajudar a assolir els reptes dels equips UB per la Magic 
Line, es van organitzar diverses activitats per poder recaptar fons. El resum d’aquestes 
activitats és el següent:  

 

o Activitat: venta de llibres 
solidaris. 
Data: 7 i 8 de febrer. 
Persones voluntàries: 3 
Llibres venuts: 100 
Recaptació: 350 € 
 

o Activitat: esmorzar solidari 
Data: 9 de febrer. 
Persones voluntàries: 15 
Recaptació: 570 € 
 

o Activitat: concert solidari. 
Data: 22 de febrer. 
Persones voluntàries: 2 
Recaptació: 389 € 

 
 
 

o Activitat: curs de Qi Gong 
(Txikung) solidari. 
Data: del 7 de febrer al 21 
de maig. 
Persones voluntàries: 7 
 

o Activitat: sessió pràctica de 
meditació solidària. 
Data: 21 de febrer. 
Persones voluntàries: 1 
Assistents: 25 
Recaptació: 220 € 

 

 

 

 

- El rector de la Universitat de Barcelona, Joan Elias, va lliurat un xec per valor de 4.684€ 
al director de l'Obra Social Sant Joan de Déu, Oriol Bota, com a donació de la recaptació 
duta a terme amb el sorteig de les tres paneres solidàries que es va realitzar al Nadal. 
Aquests diners es van destinar íntegrament al programa Hospital Amic de l'Hospital 
Maternoinfantil. 
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Altres activitats i consideracions 

Tot i que el programa de Voluntariat UB va dirigit a la comunitat universitària, diverses entitats 
i grups de persones interessades s’han posat en contacte amb Voluntariat UB sol·licitant consells 
i propostes de voluntariat. Entre aquests grup, es poden destacar un club de voluntariat i 
impacte d’ESADE i un equip de la Comissió de Voluntariat del Col·legi Major de Penyafort. 

S’ha donat difusió a diverses activitats d’interès pel voluntariat i per la comunitat universitària, 
de les entitats col·laboradores així com de les que no ho són. Algunes d’aquestes activitats són; 

- Projecte Menja Llibres; té com a objectiu fomentar la lectura dels estudiants de primària 
a través de la lectura en grup o en parella amb persones voluntàries. 

- Curses solidàries 
- Campanya de Recollida de Joguines, organitzada per Creu Roja Joventut i el 

Vicerectorat d’ Igualtat i Acció Social.  
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 ENTITATS COL·LABORADORES 

De forma esquemàtica, les entitats que han col·laborat amb el programa de Voluntariat UB 
durant el 2018 són les que es mencionen a continuació:  

 ABARSOL 
 Acció contra la Fam 
 AFEV 
 Ajuda a la Infància sense Recursos 
 Amics de la Gent Gran 
 Amunt, acció per la Justícia Social 
 Aula Actual 
 Auxilia 
 Banc de Sang i Teixits 
 Banc dels Aliments 
 Best Buddies 
 Casal dels Infants 
 Centre Heura 
 Centre Heura 
 COMTAL 
 Coordinadora d’entitats Poble-sec 

(Pla d’Acollida Poble-sec, 
Acompanyament a la Gent Gran, 
Baixem al Carrer i Espai de la 
Infància) 

 El Far 

 Espai Collserola 
 Facultat d’Educació UB- PSAU 
 Federació Catalana de Famílies 

Monoparentals  
 Federació d’Associacions de Gent 

Gran de Catalunya; FATEC 
 Fundació Catalana La Pedrera 
 Fundació Hospitalitat 
 Fundació Joan Salvador Gavina 
 Fundació per l’Esclerosi Múltiple 
 Fundació Solidaritat UB 
 Germinia 
 La Formiga  
 Narinan 
 Obra Social Sant Joan de Déu 
 Oncolliga  
 Punt de Referència  
 Save the Children 
 Servei Solidari 
 Terral 
 Voluntariat per la Llengua 

 

Les NOVES ENTITATS que han començat a col·laborar amb Voluntariat UB són les següents:  

 Barcelona Actua 
 Centre de Dia Respira Vincles 
 Coordinadora Catalana de llengua catalana  
 CORAVIS 
 EICASCANTIC 
 Fundació Acollida i Esperança  
 Fundació Bayt al Thaqafa 
 Fundació Santa Maria/ Fundació Hestia 
 I-Xarop 

Per tant, al llarg del 2018 s’ha col·laborat amb unes 46 entitats del Tercer Sector que es dediquen 
a diferents activitats dirigides a persones grans, jovent, infància i famílies que es troben en una 
situació de vulnerabilitat i exclusió social, i des del projecte de Voluntariat UB s’ha gestionat més 
d’una vuitantena crides de voluntariat.   



 
 
 

Vicerectorat d’Igualtat i Acció Social 
Gran Via de les Corts Catalanes, 585 

08007 Barcelona 
Tel. 934 031 396 

voluntariat@ub.edu 
 

 
  

RESUM DE LES ACTIVITATS DE VOLUNTARIAT UB 

  2018 
 
 

Entitats amb les quals hem col·laborat 46 
Total d’activitats 97 
Total de voluntaris 320 
Impacte social total (nre. De persones beneficiades) 967 

 
 

 
 

DONACIONS MATERIALS: 
 
 

X Llibres reciclats 716 
Alimentes recollits (kg) 1.771 Kg 

 
 

DONACIONS ECONÒMIQUES: 
 
 

Amics de la Gent Gran 80€ 
AVAN, Amics de la Neurologia 340€ 
BML (Obra Social Sant Joan de Déu) 4.311€ 
Cursa de la Dona 580€ 
Fundació Servei Solidari 1.345,43€ 
  
TOTAL 6.656,43€ 
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TESTIMONIS 
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«Gràcies a totes les persones voluntàries 

per fer-ho possible!!» 
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