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Perquè la FCV promou el voluntariat?  
 
Perquè podem esmentar milers de raons per promoure el voluntariat.  
 
Perquè podríem dedicar milers de pàgines a lloar les seves moltes virtuts i beneficis (socials, culturals, de 
desenvolupament humà, econòmics, etc.).  
 
Perquè hi ha tantes raons diferents com perspectives personals, culturals i ideològiques existeixen. 
 
Perquè cada disciplina pot aportar el seu propi punt de vista (social, pedagògic, econòmic, antropològic, 
de la salut, etc.).  
 
Perquè totes les persones que són o han estat voluntàries poden afegir les seves pròpies raons fins que 
la llista sigui interminable.  
 
En qualsevol cas,  volem esmentar les raons més rellevants per les quals la FCV promou el voluntariat.  
 

 El voluntariat, en la seva gran varietat de formes i modalitats, té lloc arreu del món i és 
reconegut i valorat a totes les cultures, ideologies i religions. 

 

 El voluntariat està molt lligat amb l'arrel de tots els drets i deures de les persones: la dignitat 
humana, l’ autonomia personal i la llibertat d’ elecció. 
 

 

 El voluntariat expressa valors positius pel conjunt de la ciutadania, com són la solidaritat, el 
compromís cívic i la participació activa. Valors que tenen la virtut d’ expressar-se amb fets ( no 
amb  paraules) i de ser, al llarg de la història, elements clau pel progrés i el desenvolupament 
social, humà i econòmic allà on tenen lloc. 
 

 El voluntariat mostra una actitud compromesa i cívica que, com molt poques altres,  és un clar 
indicador de la vitalitat i dinamisme de la societat civil organitzada, així com senyal de l’ 
existència d’ una ciutadania lliure, responsable i democràtica, capaç de participar en els 
assumptes d’ interés públic que més els hi preocupen i afecten com a ciutadà/na. 
 

 El voluntariat cohesiona la societat, crea noves interrelacions  personals i socials per tal de  
donar resposta a algunes de les necessitats més urgents de la població, creant una relació més 
sostenible i intel·ligent amb l’entorn. 
 

  El voluntariat construeix capital social i permet desenvolupar habilitats i actituds que cada dia 
gaudeixen de major reconeixement social i, també, laboral (com són l’iniciativa, creativitat; 
capacitat de treballar en equip i de solucionar problemes,etc).  

 

 El voluntariat genera una activitat econòmica amb alt valor afegit, que crea riquesa i llocs de 
treball, així com noves oportunitats per a l’emprenedoria social i l’ auto ocupació. 

 

 El voluntariat és una font d' innovació social que permet respondre a les necessitats socials, 
humanes i econòmiques, adaptant-se a la realitat de forma dinàmica i propera a les persones.  

 

 Les persones voluntàries juguen un paper clau en la millora de les condicions de vida de moltes 
persones en situació vulnerable, fent possible l’accés i el gaudi de drets i oportunitats de bona 
part de la població ( al 2013, més de 2 milions de persones a Catalunya, segons l’Anuari del 
Tercer Sector), sense les quals quan el tercer sector no podria dur a terme els  diferents 
projectes socials, educatius, culturals, de sensibilització, reivindicatius, esportius, de cura del 
medi ambient, etc. tenen lloc tots els dies i que són molt necessaris. 


