FEM voluntariat
amb la força de tothom
La pandèmia de la Covid-19 ha fet que cen-

Del 16 de novembre a l’11 de desembre 2020

tenars de persones s’hagin bolcat per ajudar
en una situació de crisi sanitària sense precedents a la nostra societat. Aquest programa
d’esdeveniments vol posar en valor el voluntariat existent a la ciutat de Mataró, persones
amb perfils diversos, habilitats sorprenents i
moltes ganes de col·laborar, que han posat el
seu granet de sorra per respondre a les necessitats del moment. Aquesta allau de vo-

Amb les actuacions del cantautor
mataroní Joan Lorente i de l’Aula de
Teatre de l’Ajuntament de Mataró

Retransmissió de l’esdeveniment:

Divendres 4 de desembre

a les 21 h a Mataró Televisió
i Mataró Ràdio

luntariat s’ha sumat al ja existent des de fa
anys a la ciutat, plenament consolidat, que
inclou tasques de voluntariat social, educatiu,
ambiental, esportiu, sociosanitari, cultural,
cooperació i solidaritat.
Aquesta pandèmia ens ha demostrat que vo-

Si tens interès en realitzar voluntariat visita el
PUNT DEL VOLUNTARIAT de la ciutat:
Centre Cívic Cabot i Barba
(Plaça de Miquel Biada, 5) dimarts i dijous de 9 a 14 h

#VoluntariatMataró

luntaris i voluntàries, entitats i administració,

Participació Ciutadana. Ajuntament de Mataró

sumant esforços i treballant plegats, podem

@ParticipaMataro

aconseguir grans reptes. La lluita contra la
Covid-19 ha sigut un exemple clar que posa
de manifest que l’acció comunitària és l’eina

@agencia_entitats_mataro

www.entitatsmataro.cat

que permet resoldre desigualtats i fer de Mataró una ciutat més pròspera.

Organitza:

Des del Punt del Voluntariat de l’Ajuntament
de Mataró volem fer arribar un agraïment profund cap a totes aquestes persones voluntàries que ens ajuden a avançar cap a una socie-

Col·labora:

tat més justa, equitativa i cohesionada.

Col·labora
Grup d’Entitats de Voluntariat:
Aecc-Catalunya contra el Càncer / Banc dels Aliments / Càritas Interparroquial
de Mataró / Centre de Formació i Prevenció / Consorci per a la Normalització
Lingüística / Consorci Sanitari del Maresme / Creu Roja Mataró - Maresme /
Fundació El Maresme / Fundació Hospital / Fundació Iluro / Fundació Lotus Blau

A través de preguntes que es plantegen en determinats
moments de la fugida, anireu escollint el destí del vostre
personatge per apropar-vos a la realitat de les persones que
migren forçosament.
Plataforma online: Zoom
Organitza: Creu Roja Mataró
Cal inscripció prèvia: mataro@creuroja.org fins al 19 de
novembre

Activitats de promoció
del Voluntariat
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Del 16 al 21 de novembre >> tot el dia
BANC DELS ALIMENTS
GRAN RECAPTE 2020

Campanya del Gran Recapte 2020 al Maresme i
particularment a Mataró. El GR20 es desenvoluparà del
16 al 21 de novembre amb un format diferent als anys
anteriors a causa de les condicions que determina la
situació sanitària.
Lloc: Supermercats i mercats de producte fresc
Organitza: Delegació Banc dels Aliments al Maresme
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Dijous 19 de novembre >> a les 11 h
al Centre Cívic Pla d’en Boet
Divendres 4 de desembre >> a les 12 h
al Centre Cívic Pla d’en Boet
FORMACIÓ
Aprèn a fer videoconferències amb la teva parella
lingüística! Programes i recursos

Sessions d’informàtica per utilitzar les plataformes online
per fer voluntariat lingüístic.
Organitza: Consorci de Normalització Lingüística
Cal inscripció prèvia: mbonora@cpnl.cat
(places limitades)
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Dilluns 23 de novembre >> de 17 a 18 h
ACTIVITAT
Juga al The Real Pursuit Online

Vols apropar-te a la realitat de les persones migrades? Una
realitat que tot i la presència constant a les notícies, es
percep normalment com allò llunyà i aliè.

Dimecrres 25 de novembre >> de 10 a 12 h
XERRADA
Acollint una nova realitat del voluntariat

L’arribada de la Covid-19 ha transformat l’escenari de salut
que fins ara coneixíem afectant de manera directa a la
nostra tasca voluntària. Els nous reptes i necessitats, així
com la realitat que viuen els malalts oncològics, han forçat
nous escenaris amb limitacions però també amb grans
oportunitats.
En aquesta sessió parlarem sobre les necessitats actuals
existents dels pacients, els canvis que ha sofert la figura
del voluntariat a oncologia i els nous reptes que se’ns han
presentat. Alhora compartirem els nous projectes que han
sorgit i parlarem sobre el paper del voluntariat actual.
Plataforma online: Zoom
Organitza: Aecc- Catalunya contra el Càncer
Cal inscripció prèvia: maresme@aecc.es

Dimarts 17 de novembre >> a les 18 h
HORA DEL CONTE
Les històries de la Frieden: contes per la pau
i la convivència

La Frieden és un personatge màgic que viatja per tot el món
amb el seu vestit de colors i el seu follet Bonifacio que viu
en una casa de cartró. Ella, tot i que no ho sembla, té més
de 500 anys i ha visitat molts indrets de la terra i sap un
munt d’històries. I, curiosament, sap històries que ajuden
les persones a conviure en pau.
Lloc: Biblioteca Pompeu Fabra. Plaça Occitània s/n
Organitza: Biblioteques de Mataró – Ajuntament de Mataró
Edat recomanada: a partir de 4 anys. Entrada lliure.
Condicions d’accés: aforament limitat, mascareta, distància
1,5 m.
Acte modificable en cas de canvi en les mesures de
prevenció de la Covid-19 (seguiu les nostres xarxes socials).
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Dijous 26 de novembre >> a les 11 h
ACTIVITAT
Companys de viatge. Art i salut

Des del voluntariat d’art Companys de Viatge, us convidem
a submergir-vos en l’art amb nosaltres. Vibrarem amb la
cultura i farem salut, “vestint” un tema amb les diferents
disciplines artístiques, des de la música o el teatre, fins al
cinema o la pintura.
Presencial: Ateneu de la Fundació Iluro / Virtual: Zoom
Organitza: Fundació Iluro
Cal inscripció prèvia: voluntariat@fundacioiluro.cat
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Dijous 26 de novembre >> de 18 a 19 h
XERRADA
La solidaritat no s’atura

El voluntariat s’ha hagut de reinventar, amb nous perfils,
noves funcions. Mitjançant la nostra experiència, farem una
reflexió, vers els aprenentatges i les possibilitats de portar a
terme acció voluntària en aquests moments.
Lloc: Consulta el web www.fundaciohospital.org i realitza
la teva inscripció.
Organitza: Fundació Hospital
Tots els esdeveniments presencials estan subjectes al que
dictaminin les autoritats sanitàries segons l’evolució de la pandèmia.
Consulteu www.entitatsmataro.cat i els webs de les entitats
participants per obtenir informació dels actes actualitzada.
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Dimecres 2 de desembre >> a les 19.30 h
CONFERÈNCIA
Programa Vitamina

A càrrec de María Domínguez, coordinadora del Programa
Vitamina i membre de la Fundació Carta de la Pau dirigida a
l’ONU. Ens parlarà de lideratge ètic i transformació social.
Lloc: Casal Parroquial de Sant Josep, c. de Sant Josep, 18
Organitza: Càritas Interparroquial de Mataró, Parròquia de
Sant Josep de Mataró i Fundació Carta de la Pau dirigida a
l’ONU.
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Divendres 4 de desembre
FESTA DEL VOLUNTARIAT
>> Retransmissió a les 21 h a Mataró Televisió
i Mataró Ràdio

Com cada any, celebrem el Dia del Voluntariat amb una
Festa dedicada a totes les persones que realitzen tasques
de voluntariat a la ciutat de Mataró.
Organitza: Agència de Suport i Serveis a les Entitats i Punt
del Voluntariat – Ajuntament de Mataró
10 De l’11 de desembre fins a finals de gener.

De dimarts a dissabte de 17.30 h a 20.30 h i
diumenge d’11.30 h a 13.30 h i de 18.30 h a 20.30 h.
EXPOSICIÓ
De curiositats i meravelles: els Fons Especials de la
Fundació Iluro
Mostra que pretén ser un diàleg entre els diferents fons de
l’entitat a partir de conceptes i estructures expositives dels
gabinets de curiositats o les cambres de les meravelles,
que en molts casos foren la gènesi de les col·leccions dels
museus. La particularitat d’aquesta exposició és que les
fotografies que es podran veure han sigut resultat d’un
treball d’identificació i descripció per part d’un grup de
voluntaris del Fons d’imatge.
Lloc: Ateneu de la Fundació Iluro, c. La Riera, 92
Organitza: Fundació Iluro

11 De dilluns a divendres >> de 9 a 13 h

ACTIVITAT
Llibre Actiu

Llibre Actiu és un espai dedicat al intercanvi de llibres.
Es tracta d’aportar aquells llibres que ja no vols i que porten
molt de temps a les prestatgeries i emportar-te un altre,
establint un circuit d’aprofitament de llibres.
Lloc: c. Muntanya, 79
Organitza: Centre de Formació i Prevenció
Aforament màxim de 4 persones

Les activitats virtuals precisen poder disposar de connexió a
internet, i dispositiu electrònic, mòbil, tablet o ordinador.
Cal fer inscripció prèvia per a les activitats que així ho indiquen.

