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1. Voluntariat en Família Pare Manyanet 
 
 
Qui som? 
 

Voluntariat en família és una iniciativa de les Associacions de Mares i Pares d’Alumnes del 
Col·legi Pare Manyanet (Les Corts), i del Col·legi Jesús, Maria i Josep (Sant Andreu), de 
Barcelona que promou que els membres de la família, actuant en equip, duguin a terme 
accions de voluntariat en diferents àmbits, durant el seu temps d’oci. 
 
 
Què volem? 
 

Promoure i desenvolupar experiències conjuntes de voluntariat per part de les famílies en 
diversos àmbits per augmentar la qualitat de vida d’altra gent, millorar l’entorn, etc. El 
voluntariat constitueix alhora una experiència educativa rica en valors, de creixement personal 
per a tots els membres de la família i, com a acció compartida, enforteix els llaços familiars i 
esdevé una proposta d’oci familiar. 
 
 
Principis orientadors 
 

Participació activa en la millora de la família i, a través d’ella, també de la societat. Aquesta 
via està inspirada en el missatge de sant Josep Manyanet que volia “un Natzaret a cada llar”; 
és a dir, que cada família fes seus els valors viscuts per la Sagrada Família de Natzaret. 
 
Transformació de la societat a partir de l’acció solidària personal, donant respostes a 
necessitats socials i cíviques. El nostre món és injust i els greus problemes que pateix no 
poden ser resolts només amb les iniciatives governamentals. Cal la implicació individual i 
grupal per donar resposta a les necessitats d’aquells col·lectius que es troben al nostre voltant. 
 
Compromís social dels voluntaris, exercint l’altruisme i la gratuïtat. En una societat de consum 
on els valor dominant és el tenir, l’experiència del donar reivindica la prioritat del ser i el 
compartir, fonaments necessaris per fer possible el món nou que propugna l’evangeli. 
 
Vivència del voluntariat com a font d’enriquiment personal i familiar, i com a projecte 
educatiu. L’experiència del voluntariat genera noves dinàmiques en l’esfera familiar i individual, 
potenciant, en tots els seus membres, la responsabilitat , el compromís i l’atenció cap als més 
desafavorits o cap a la protecció de l’entorn natural. 
 
 
Tots podem ser voluntaris 
 

Voluntariat en Família constitueix una oportunitat i experiència úniques per gaudir dels fills en 
una acció solidària compartida. Les línies de voluntariat comporten diferents graus de 
compromís, la qual cosa permet que les famílies puguin adaptar-s’hi, segons les seves 
disponibilitats de temps. 
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2. Àmbits de voluntariat 
 
Voluntariat en Família actualment abasta propostes en el camp del voluntariat social, la 
protecció de la natura i el suport d’activitats escolars extraordinàries.  
 
 
Voluntariat Social 
 

En aquest camp es promouen activitats d’atenció a la gent gran i a persones sense recursos, 
participant amb entitats que treballen amb aquests col·lectius.  
 
Amics de la Gent Gran. 
Associació que té per missió acompanyar la gent gran que viuen situacions de solitud. 
Voluntariat en Família participa del programa Roses Contra l’Oblit, promovent que nois i noies 
de l’escola portin roses i visitin gent gran de les residències del barri. 
www.amicsdelagentgran.org  
 
Residències Geriàtriques de les Corts i Sant Andreu. 
Es desenvolupen activitats d’acord amb els responsables de les residències: acompanyar la 
gent gran, tasques d’animació, actuacions artístiques (Banda de música, festival de ball), etc.  
 
Recollida i distribució d’aliments. 
Per pal·liar la greu situació de moltes famílies sense recursos, Voluntariat en Família col·labora 
en la recollida i distribució de queviures entre els col·lectius desafavorits. Particularment s’ha 
establert una estreta col·laboració amb la Fundació del Banc dels Aliments. 
www.bancdelsaliments.org  
 
Protecció de la Natura 
 

En aquest àmbit, participem amb dues entitats:  
Projecte Rius. 
Una iniciativa de l’associació Hàbitats, que s’adreça a grups a fi que participin en tasques 
d’inspecció, conservació i millora dels rius catalans. 
www.projecterius.org  
 
Centre d’Acollida d’Animals de Companyia (CAAC). 
La gossera municipal convida als voluntaris a passejar els gossos i a realitzar activitats de 
socialització dels gats. 
http://voluntariatcaac.blogspot.com/ 
 
 
Suport Escolar 
 

Activitats desenvolupades durant l’horari lectiu en les quals els adults, i molt especialment els 
avis i àvies dels nostres fills, participen donant suport als mestres, en activitats extraordinàries: 
explicació de contes, taller de costura, hort de l’escola, etc.  
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3. La gènesi del Voluntariat en Família Pare Manyanet 
 
La primera llavor, l’experiència personal d’un grup de joves 
 

L’experiència personal del voluntariat viscuda des del Col·legi Pare Manyanet a principis dels 
anys 80 en residències de la tercera edat, en un orfenat i al Cotolengo, així com la posada en 
marxa del centre d’esplai Natzaret per part d’un grup d’alumnes i exalumnes, liderats pel pare 
Josep Sanuy, esdevenen la llavor primera del projecte. Alguns d’aquests exalumnes 
actualment són pares d’alumnes que ideen i desenvolupen el projecte de Voluntariat en 
Família. 
“Vam ser voluntaris de joves i vàrem viure els valors del voluntariat, els quals ens varen marcar, 
ens varen ajudar a créixer i a madurar. I intuïm que aquests valors poden ser ingredients 
boníssims per als nostres fills i les nostres famílies”. 
 
La família: un nou perfil de voluntariat 
 

La intuïció es transforma en un esbós concret quan trobem al cercador el document de l’Institut 
Català del Voluntariat i la Fundació Pere Tarrés “La família: un nou perfil de voluntariat” 
Generalitat de Catalunya, desembre 2003. El document defineix el concepte de voluntariat en 
família, les experiències existents al Canadà i als Estats Units i el fet que es desconeixen 
iniciatives formals a Europa. 
 
La filosofia i el missatge del pare Josep Manyanet encaixen com a anell al dit, i ens esperonen 
a definir el projecte que promou la creació d’un grup de Voluntariat en Família. 
Des del primer moment, l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes, així com la direcció del 
Col·legi Pare Manyanet donen un suport decidit al projecte. 
 
La Fundació La Caixa 
 

En aquell moment, descobrim que la Fundació La Caixa té un programa de Foment del 
Voluntariat, que permet accedir a una subvenció, la qual ens ajudaria a definir algunes 
estratègies de comunicació i promoció del projecte entre les famílies. Presentar la nostra 
proposta ens obliga a definir-la molt acuradament, plantejant els seus objectius, calendari, 
fases, indicadors. 
 
El Col·legi Jesús, Maria i Josep 
 

Entretant, ens adonem que el projecte tindrà més solidesa si el compartim i el treballem plegats 
amb una altra escola. El Col·legi Jesús, Maria i Josep, de la mateixa congregació religiosa 
(orde dels Fills de la Sagrada Família) és l’escola idònia. En són la prova, l’entusiasme de la 
direcció de l’escola com la de l’AMPA. La seva implicació i predisposició des del primer moment 
han estat fonamentals per a l’èxit del projecte. 
Els primers contactes amb algunes entitats (Fundació Escola Cristiana, Amics de la Gent Gran, 
CAAC, Projecte Rius) certifiquen la idoneïtat del projecte. 
La resolució positiva de la Fundació La Caixa i l’atorgament de la subvenció fan el projecte 
imparable.  
 
Un padrí d’excepció: el M. Hble. Sr. Jordi Pujol i Soley 
 

Només falta presentar-lo públicament i gràcies als 
contactes establerts amb la Fundació Centre 
d’Estudis Jordi Pujol, aconseguim que el M. Hble. Sr. 
Jordi Pujol, s’avingui a ser el padrí de la iniciativa en 
un acte que té lloc a l’auditori del Col·legi Pare 
Manyanet, el dia 14 de desembre de 2010. 
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4. Les idees – força 
 
 
A. Educació en valors – valors del voluntariat 
 

 Maridatge entre voluntariat i família 
 Valors: responsabilitat, compromís 
 Esforç, servei 
 Gratuïtat, proïsme 
 Empatia, conèixer l’entorn 
 Visió del món 

 
 
B. Tots podem ser voluntaris 
 

 No només els joves poden ser voluntaris 
 Els que ho vam ser de joves i sabem dels seus valors, ara tenim l’oportunitat de viure’ls en família 

 
 
C. Millorar la societat – Enfortir la família  
 

 Accions de solidaritat 
 Reflexió dins la família i entre les famílies 
 Tonificar i vigoritzar la vida familiar 

 
 
D. Alternativa d’oci familiar 
 

 Temps de lleure amb sentit i altament enriquidor 
 
 
E. La família, un equip – beneficis per als seus membres 
 

 La família actua en equip i els seus membres desenvolupen nous rols 
 La família en les seves múltiples possibilitats combinatòries (tots junts, pare/mare i fill/a, avi/a i nét/a, ...) 
 La família sumant les seves diverses capacitats, habilitats, disponibilitats 
 Infants i adolescents: exerceixen la responsabilitat 
 Avis: també fan de voluntaris, potenciem la relació amb ells 

 
 
F. Obrim l’escola 
 

 Es fa més propera, més incisiva (més educadora en valors) 
 Es fa més extensiva (arribant a d’altres realitats socials) 

 
 
G. És una activitat extraescolar gratuïta 
 

 Només requereix del nostre esforç i la nostra voluntat d’actuar 
 
 
H. Compromís graduable 
 

 Podem ser voluntaris 3 cops l’any 
 
 
I. Ens vinculem a entitats que ofereixen activitats de voluntariat 
 

 Projecte Rius, Amics de la Gent Gran, Banc dels Aliments, Voluntariat del CAAC 
 
 
J. Xarxa d’escoles, moviment de voluntariat en família 
 

 Volem difondre la idea i el projecte perquè s’hi sumin d’altres escoles i col·lectius 
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5. Les activitats realitzades 
 
Projecte Rius 
 
 

 Sessió informativa sobre el Projecte Rius 
Barcelona, seu del Projecte Rius, octubre de 
2009 

 
 Sessió formativa d’inspecció de rius 

Riu Sió, Agramunt, 21 de novembre de 2009 
3 famílies voluntàries: 5 adults, 4 infants 

 
 Neteja del Parc Natural de Collserola 

Riera de Vallvidrera, 27 de novembre de 
2010 
3 famílies voluntàries: 4 adults, 4 infants 

 

 

 
 

 
Recapte i distribució d’aliments a Sant Andreu 
 

 Recapte d’aliments 
Passeig de Fabra i Puig, Barcelona, 12 de desembre de 2009 
12 famílies voluntàries 

 
 Recapte d’aliments 

Passeig de Fabra i Puig, Barcelona, 19 de desembre de 2009 
12 famílies voluntàries 
2,2 tones d’aliments recaptades 
Beneficiari: Banc d’aliments de l’arxiprestat de Sant Andreu (parròquia de Sant Pacià) 

 
 Distribució d’aliments a persones grans 

1 vegada al mes 
2 famílies voluntàries 

 
 Recapte d’aliments 

Passeig de Fabra i Puig, Barcelona, desembre de 
2010 
12 famílies voluntàries 
Beneficiari: Banc d’aliments de l’arxiprestat de 
Sant Andreu (parròquia de Sant Pacià) 

 
 
Centre d’Acollida d’Animals de Companyia 
 

 Passejar gossos i socialització de gats 
1 vegada al mes 
6 famílies voluntàries 
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Amics de la Gent Gran – Residències geriàtriques de Les Corts i Sant Andreu 
 
 

 Participació en la campanya Roses contra l’oblit 
d’Amics de la Gent Gran 

Sant Jordi, 23 d’abril de 2010, Residència Les 
Corts 
25 alumnes de 6è de primària visiten la Residència 
i porten roses a la gent gran 
 

 Participació en la campanya Roses contra l’oblit 
d’Amics de la Gent Gran  

Sant Jordi, 23 d’abril de 2010, Residència La Sagrera 
25 alumnes de 6è de primària visiten la Residència i porten roses a la gent gran 

 
 Actuació de la Banda de Música del Col·legi Pare Manyanet 

Residència Les Corts, 7 de maig de 2010 
25 músics (infants i joves) de la Banda 

 
 Festival de ball d’alumnes i pares del Col·legi Pare Manyanet 

Residència Les Corts, 21 de desembre de 2010 
30 alumnes, mares i pares de l’escola Àrea de Dansa 
 

 
Suport Escolar 
 

 Àvies d’alumnes expliquen contes als nens de 1er. Primària 
Col·legi Pare Manyanet, maig de 2010 
3 àvies 

 
 Àvies d’alumnes ajuden als tallers de cosir 

Col·legi Pare Manyanet, gener 2011 
3 àvies 
 

 
Gran Recapte del Banc dels Aliments 
 

 Gran Recapte del Banc dels Aliments 
Caprabo de l’Illa Diagonal i Condis del C/ Equador, 12 i 
13 de novembre de 2010 
80 voluntaris 
18 tones d’aliments recaptades 
Beneficiari: Fundació del Banc dels Aliments 
 

 Gran Recapte del Banc dels Aliments 
Caprabo (C/ Cinca), Condis (C/ Bartrtina) i Sorli Discau 
(C/ Gran de Sant Andreu) 
12 i 13 de novembre de 2010 
110 voluntaris 
6,5 tones d’aliments recaptades 
Beneficiari: Fundació del Banc dels Aliments 

 
 

 
Tió Solidari de Catalunya Ràdio 
 

 Tió Solidari 
Plaça Catalunya, Barcelona, 23 de desembre 2010 
14 famílies, 10 adults, 18 infants i adolescents 
Beneficiari: Fundació del Banc dels Aliments 
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6. El grup promotor i les reunions de coordinació 
 
Un cop concebuda i definida la idea, establim una fase per implicar pares i mares en el 
desenvolupament del llançament del projecte. Trobem una bona acollida en ambdues escoles i 
establim un sistema de reunions de coordinació. S’han dut a terme un total de 14 reunions. 
 
El grup promotor està format per les següents persones: 
 
Col·legi Pare Manyanet: 

- Lluís González, president de l’AMPA 
- Joan Kemner, responsable de Pastoral 
- Eduard Botanch, exalumne, ex monitor Esplai 
- Xavier Garriga, professor, pare d’alumna 
- Víctor López, professor 
- Quim Estadella, Esplai Natzaret 
- Teresa Feliu, professora 
- Mercè Garre, mare d’alumnes 
- Lola Herrero, mare d’alumnes 
- Imma Peiró, mare d’alumnes 
- Julià Vilar, col·laborador extern 

Col·legi Jesús, Maria i Josep: 
- Pare Emili Berbel, responsable Pastoral 
- Blanca Baucells, junta AMPA 
- Angela Bonilla, col·laboradora externa 
- Emma Calle, mare d’alumne 
- Cristina Núñez, mare alumnes, responsable 

vocalia 
 

- Jaume Moregó, pare d’alumnes, responsable vocalia 
 
7. Trobades de voluntaris 
 
S’ha realitzat una trobada de famílies voluntàries al 
Col·legi Jesús, Maria i Josep després de les dues 
jornades de recollida d’aliments del 12 i 19 de 
desembre de 2009. 
 
Al Col·legi Pare Manyanet s’ha convocat un sopar 
de famílies voluntàries per al dia 14 de desembre 
del 2010, coincidint amb el primer aniversari de la 
presentació de Voluntariat en Família. 
 

 
 
 

8. La nostra pàgina web: www.voluntariatenfamilia.org 
 
 
 
 
 
Des dels seus inicis el 
projecte s’ha dotat d’una 
pàgina web on mostrem 
les activitats realitzades i 
ens permet comunicar el 
projecte. La pàgina inclou 
sistema de subscripció i 
de sindicació de 
continguts RSS. 
 
http://voluntariatenfamilia.org 
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9. Comunicació externa i relacions institucionals 
 

Mitjans comunicació +Internet: 
o Butlletí InfoAPAs (30/6/2009) 
o Web de Responsabilitat Global www.responsabilitatglobal.com (23/11/2009) 
o Web penedesfera www.penedesfera.cat (23/11/2009) 
o Ràdio Estel (27/11/2009) 
o Full Dominical Arquebisbat de Barcelona (29/11/2009) 
o Web del Centre d’Estudis Jordi Pujol www.jordipujol.cat  (12/2009) 
o Web Social.cat www.social.cat (16/12/2009) 
o Diari línialescorts (16/12/2009) 
o Web www.manyanet.org (Congregació Fills Sagrada Família) (12/2009) 
o Revista La Sagrada Familia (01/2010) 
o Blog Xarxanet www.xarxanet.org (01/02/2010) 
o Blog Vent de Cara de Carles Armengol (02/02/2010) 
o Web Canal Solidari www.canalsolidari.org (13/02/2010) 
o Criatures.cat www.criatures.cat (20/10/2010) 
o Ràdio Onda Rambla Punto Ràdio (10/11/2010)  
o BTV (12/112010) 
o Diari AVUI (13/11/2010) 

 
Relació amb altres escoles i col·lectius: 

o Trobada de pastoralistes d’escoles manyanetianes 
o Escola Vedruna de Gràcia 
o Parròquia de Sant Ildefons 
o Casal Loiola 
o Reunió AMPAs escoles manyanetianes 
o Associació la Sagrada Família per a Ancians 

 
Relació amb altres institucions: 

o Obra Social de la Fundació La Caixa, Sr. Carlos Vidal-Quadras 
o Centre d’Estudis Jordi Pujol: Hble. Sr. Joan Guitart 
o Diputat al Parlament de Catalunya, Sr. Josep Lluís Cleries 
o Fundació Pere Tarrés, Sr. Pere-Joan Giralt 
o Fundació Escola Cristiana de Catalunya, Sr. Enric Puig 
o President del Parlament de Catalunya M. Hble. Sr. Ernest Benach 
o Conseller de Governació i Administracions Públiques, Hble. Sr. Jordi Ausàs 
o Regidora del districte de Sant Andreu 
o Consell de la Gent Gran de Sant Andreu 
o Regidora i gerent del districte de Les Corts 
o Ajuntament de Barcelona, Regidor Sr. Gerard Ardanuy 

 
 
 


