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Aquest Nadal la Taula del Tercer Sector i 
l'Ajuntament de Barcelona divulgaran la 
campanya “Suma’t a les ONG socials” 

 
 
 

1. PLANTEJAMENT DE LA CAMPANYA 

 
La campanya de la Taula del Tercer Sector, que es va posar en marxa el passat mes de 
juny, promourà que els barcelonins col·laborin més amb les entitats socials de la ciutat. 
 
L'Ajuntament de Barcelona, en el context de l'Acord Ciutadà per una Barcelona 
Inclusiva, divulgarà la campanya amb l’objectiu principal de promoure el voluntariat en 
les dates nadalenques.  
 
S’animarà els ciutadans a donar suport a les activitats solidàries organitzades durant 
els dies de Nadal per les entitats, tot garantint la possibilitat d'establir posteriorment 
col·laboracions a llarg termini.  
 
També es donaran a conèixer els llocs i dies de les activitats de les entitats, es 
promocionarà una fira solidària que tindrà lloc als Jardinets de Gràcia de Centres 
Especials de Treball i altres entitats que fan inserció laboral, i es divulgarà l’acció ‘galet 
solidari’ organitzada amb el gremi de botiguers. 
 
 
 

2. DESCRIPCIÓ de LA CAMPANYA 

 
L’Ajuntament de Barcelona vol col·laborar conjuntament amb entitats socials de la 
ciutat, a promoure el compromís individual i col·lectiu de la ciutadania en la millora de 
la qualitat de vida i en la lluita front l’exclusió social, mitjançant accions que estimulin 
la ciutadania activa, el bon veïnatge i el voluntariat.  
 
Es vol aprofitar el Nadal com una oportunitat per fer créixer el compromís actiu de la 
ciutadania en la construcció d’una ciutat més inclusiva, per mitja del suport a les ONG 
socials de la ciutat a través de 3 activitats o propostes: 
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2.1 Voluntariat:  
 
Amb el lema “Suma’t a les ONG Socials. Tu ets l’amic invisible de Barcelona” la Taula 
del Tercer Sector vol farà una crida de voluntariat a la ciutadania. Es pretén reforçar el 
compromís dels ciutadans en les activitats realitzades per les entitats socials durant el 
període de Nadal. 
 
La canalització  del compromís ciutadà es farà mitjançant les entitats socials de la 
ciutat, que treballen amb persones voluntàries, i que són les que coneixen el tema i 
que poden ubicar a moltes de les persones que vulguin col·laborar en l’activitat 
solidària adient. 
 
Així, la campanya de comunicació de l’Ajuntament dona suport a la campanya  existent 
de SUMA’T A LES ONG SOCIALS de la Taula del Tercer Sector. Es promou la 
incorporació de noves persones voluntàries a les entitats socials per tal de donar 
suport a activitats que s’organitzin durant els dies de Nadal, tot garantint la  possibilitat 
d’establir posteriorment col·laboracions a llarg termini.  
 
Quan: Del 27/11/2012 al 28/12/2012 
 
2.2 Fira Solidària  
 
Fira de productes on les entitats que treballen en la inserció sociolaboral puguin 
exposar i vendre els productes que elaboren. A la vegada, es vol que la Fira sigui també 
un espai de difusió i sensibilització ciutadana a l´entorn de l´activitat d´aquestes 
entitats en la inserció social i laboral de persones i col·lectius amb dificultats d´inserció 
o en situacions d´exclusió social. 
 
Els productes que s’exposaran seran d’elaboració pròpia (manufactures, jocs, 
confecció tèxtil, fusteria, agricultura ecològica, artesania, alimentació, edició, etc). 
 
On: Jardinets de Salvador Espriu (Jardinets de Gràcia) 
Quan: Del 15/12/2012 al 23/12/2012 
Horaris: Tots els dies d'11:00 h a 21:00 h 
 
2.3 Galet solidari 
 
Durant el Nadal s’organitzaran diverses accions per recaptar diners i destinar-los a les 
entitats socials que desenvolupin activitats orientades a  la gent gran i en l’àmbit de 
l’alimentació que es vehicularan a través de la Federació Catalana del Voluntariat. 
 
El producte que es posarà a la venda serà una polsera amb el símbol del galet (el “galet 
solidari”), que  es vendrà a 2 euros a través dels principals diaris, de  la  Fundació 
Barcelona Comerç a través de les botigues dels seus eixos comercials, a les oficines de  
Turisme Barcelona i als Mercats a través de les parades que hi vulguin participar. 
 

http://guia.bcn.cat/jardinets-de-salvador-espriu_99127085955.html


 

 

 

 

 

Rocafort, 242 bis 2n Barcelona                      taula@tercersector.cat 

Tel. 93 310 57 07                                                                www.tercersector.cat 
 

3. QUI ORGANITZA 

 
Organitza: Taula del Tercer Sector 
 

Amb el Suport de:  
- l'Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva   
- Ajuntament de Barcelona 

 

També col·laboren: 
- Federació Catalana de Voluntariat Social (FVCS) 
- Creu Roja 

 

4. INSTRUMENTS DE LA CAMPANYA: ON ES POT ADREÇAR EL CIUTADÀ 

 
Les persones que vulguin oferir-se de  voluntàries podran consultar a quines activitats 
poden participar a través: 
 
1. Un centre de trucades (call-center de Creu Roja):  

 Per rebre les trucades de la ciutadania que estigui interessada en 
col·laborar i fer de voluntari durant les festes nadalenques.  

 Des d’aquest call-center s’informarà de les entitats que fan accions que 
requeriexen voluntariat i es derivarien els oferiments de col·laboració cap a 
projectes que prèviament s’hauran identificat.  

 Amb el Tel. 93 320 35 46 que atendrà de 10 a 22 h. 

 El telèfon estarà actiu del 27 de novembre al 28 de desembre. 

 El telèfon no atendrà els dies 25 i 26 dies de Nadal 
 
2. Un web (www.donemelmillordenosaltres.cat)  

 

a. La web funciona els 365 dies l’any i actualment compta amb una borsa de 
voluntariat per buscar ofertes arreu de Catalunya. Es pot cercar per entitat, 
comarca, disponibilitat, àmbit. 
 

b. Durant la campanya de nadal (del 27 de novembre al 28 de desembre) 
s’incorporarà una borsa de voluntariat que faci referència a activitats amb 
voluntariat per Nadal a Barcelona (recollides de joguines, dinars solidaris 
col·lectius, recapte d’aliments, distribució de packs de Nadal, activitats 
lúdiques amb infants, gent gran o persones amb discapacitat...) 

 

c.  A la web també hi haurà informació de la fira solidària que tindrà lloc als 
Jardinets de Gràcia de Centres Especials de Treball i altres entitats que fan 
inserció laboral, i es divulgarà l’acció ‘galet solidari’ organitzada amb el 
gremi de botiguers. 

 
La borsa de voluntariat es nodreixen d’una recollida de dades impulsada per l'Acord 
Ciutadà per una Barcelona Inclusiva i la Taula del Tercer Sector per ampliar la base de 
dades de voluntariat de la Federació Catalana del Voluntariat 
 

http://www.donemelmillordenosaltres.cat/

