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En cinc anys han treballat prop de 40.000 hores

Voluntaris pel Civisme, més
de quatre mil persones que
contribueixen a fer ciutat
FOTO CEDIDA PELS VOLUNTARIS PEL CIVISME

ROSA SALGUERO

Els Voluntaris pel Civisme funcionen des de 1993

Allò que un dia va començar com
un moviment vinculat al Jocs Olímpics de 1992 avui s’ha convertit en
un fenomen social que va en augment. Després de cinc anys de funcionament del Programa municipal dels Voluntaris pel Civisme, el
balanç no pot ser més positiu. Prop
de 4.300 persones censades i qua-

si 40.000 hores de serveis prestats en tasques i esdeveniments
ciutadans. Tot plegat amb un clar
objectiu, contribuir a fer ciutat.
Des de l’abril de 1993, quan el
Ple va donar llum verda al programa, han anat en augment tant el
número d’inscripcions com el número de sol·licitants dels serveis.
Si en els primers anys era l’administració qui més es beneficiava

d’aquest tipus de col·laboració voluntària, amb el temps, el teixit associatiu s’ha anat equiparant en
nombre de sol·licituds. Segons el
darrer informe realitzat pel Comissionat del Voluntariat de l’Ajuntament, la major part de les 40.000
hores de serveis prestades en els
darrers cinc anys s’han invertit en
els tornejos i les competicions esportives que tenen lloc a la ciutat;
en campanyes de sensibilització
impulsades tant pel Consistori com
per les entitats sobre els temes
més diversos –la Sida, els Drets
Humans...–; en campanyes de solidaritat amb altres països; en esdeveniments ciutadans com la calvalcada de reis, les festes majors
dels barris, les Festes de Primavera i el Dia Cívic, o en activitats puntuals organitzades pel teixit associatiu.

Una herència de les
Olimpíades de 1992
Tant el volum d’hores prestades com el nombre de censats situen el moviment del voluntariat de
L’Hospitalet al capdavant de l’àrea
metropolitana juntament amb el
de Barcelona. Els seus orígens estan vinculats a la participació de
la ciutat com a subseu en el Jocs
de 1992, una fita que va comptar
amb la col·laboració voluntària de
milers de ciutadans. Després de
la febre olímpica, però, molts d’aquells voluntaris van demostrar el
seu interès en continuar treballant
per a la ciutat i d’aquí que l’Ajuntament es dotés d’un programa
municipal per coordinar els serveis. Fins l’any passat funcionaven
tres grups de voluntaris, el de medi
ambient, el de cooperació i el grup
genèric. Arran del Dia Cívic, però,
el col·lectiu es va batejar com a Voluntaris pel Civisme.
Entre els voluntaris s‘hi troben
persones des dels 15 anys –edat
mínima per a inscriure’s– fins els
76 –actualment l’edat del voluntari més gran. El perfil majoritari és
el d’un jove, principalment dona,
d’entre 18 i 22 anys, estudiant, i
veí dels barris de Bellvitge, Centre
o la Florida. En un principi, el 75%
dels censats eren voluntaris ex
olímpics, tot i que actualment s’ha
invertit la xifra. Tots han hagut de
fer cursos de formació.
Loranzo García Vallejo, de 24
anys, és un dels voluntaris amb
més hores de servei. La motivació
que el va dur a inscriure’s va ser
“fer amics i treballar per què la ciutat sigui millor”. D’entre les activitats que ha realitzat destaca les
tasques de suport a col·lectius com
els disminuïts, la gent gran o els
infants. “Per mi ser voluntari és fer
amics i adquirir experiència”, diu.

