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14 D’OCTUBRE DEL 2014

La fira de la voluntat

Vins catalans
en favor de
Sant Joan
de Déu

El Born acollirà dilluns el Marketplace, estímul de sinergies entre oenagés,empreses i persones
JOSEP GARCÍA

CATALUNYA, UN REFERENT. El 17% de la població catalana fa activitats de voluntariat, segons la Generalitat. És un dels nivells més alts d’Espanya i Europa.

Carme
ESCALES

V

ine al Born i canvia el
món. Aquesta és la crida de la Federació Catalana de Voluntariat
Social (FCVS) a entitats
del tercer sector, empreses actives
en responsabilitat social i a la ciutadania, en general, per estimular
la col·laboració entre tots ells, per
a una millora social, a través del
voluntariat. L’eina que utilitza la
FCVS per fer-ho és el Marketplace
Europeu 2014, una fira que tindrà
lloc dilluns que ve, 20 d’octubre, al
recinte barceloní del Born Centre
Cultural.
La cita és l’acte central de la celebració de la nominació, aquest
any, de Barcelona com a Capital
Europea del Voluntariat per part
del Centre Europeu del Voluntariat (CEV). En una mica més de 70 estands de l’espai firal del Born CC
es donarà a conèixer l’experiència d’empreses que ajuden humanament i econòmicament projectes socials, així com les iniciatives
d’ajuda social que dia a dia porten a
terme entitats sense ànim de lucre.
Experts en desenvolupament social sostenible i gestió de recursos,
així com voluntaris que afavoreixen la transformació social amb el

seu temps i esforç altruista, també
tindran el seu espai comunicatiu al
Marketplace. «La resta de la ciutadania també està convidada a participar en la jornada. Per això hem
fet l’entrada de lliure accés i gratuïta», puntualitza la presidenta de la
Federació Catalana de Voluntariat
Social, Francina Alzina.
«El Marketplace està pensat per
visibilitzar les entitats socials i donar a conèixer la feina que fan, i
mostrar el maridatge entre els seus
objectius d’aportació social i el suport d’empreses, grans o petites,
per aconseguir-los més fàcilment»,
descriu Alzina. «Donar a conèixer
aquestes connexions, propiciades
pel voluntariat de les persones que
treballen a les empreses, pensem
que pot propiciar que altres firmes
s’involucrin en experiències similars», afegeix la presidenta de la
FCVS, que aglutina unes 280 entitats de voluntariat a Catalunya.
A més dels estands de presentació d’entitats i
empreses, que estaran distribuïts
pels passadissos centrals del recinte, durant la jornada –de 9 a 19 hores–, s’organitzaran diverses activitats formatives, d’intercanvi d’experiències i col·laboració i espais de
debat sobre el concepte de voluntariat i els seus beneficis per a la societat i les persones.
PARTICIPACIÓ ACTIVA /

Les temàtiques de treball estaran distribuïdes en diferents espais
de diàleg, reflexió i aprenentatge.
Per a algunes de les sessions fa falta
inscriure’s prèviament, a causa de
la limitació de l’aforament, i es pot
fer a través de la pàgina web de la
FCVS, www.voluntaris.cat.
«La filosofia d’aquest mercat solidari és implicar-nos socialment

A Marketplace es
visibilitzarà el treball
de voluntariat que
fan entitats socials
i empreses.
L’entrada és gratis
en projectes que necessiten una col·
laboració que l’administració sola,
i més encara en aquests anys de crisi, és impossible que assumeixi»,
expressa Francina Alzina.
Per això, «un dels punts importants del Marketplace és l’exposició que faran empreses amb llarga tradició i experiència en projectes de responsabilitat social, com a
mitjà per donar a conèixer a altres
empresaris de quina manera esti-

pular les accions de col·laboració
social amb les entitats que lideren
els projectes solidaris. L’experiència sòlida d’aquestes empreses és
la millor manera de transmetre,
igualment, tot allò que reverteix
en positiu, tant en els destinataris
finals de l’ajuda com en les persones que, per la seva pròpia voluntat, han contribuït a aconseguir objectius de millora social», declara la
presidenta de la FCVS.
‘PITCHING’ SOLIDARI / Dins d’un dels es-

pais previstos en el mercat, es desenvoluparà el pitching solidari, en
què diverses entitats i empreses explicaran les seves activitats en un
temps esquemàtic. Les exposicions
seran gravades en vídeo i es penjaran a Youtube. Hi haurà coachs
per preparar, a base de consells ràpids, els que exposin la feina que
fan i els seus objectius, de manera
que sigui directe i clarificador per
a tothom. «En la primera edició del
Marketplace, fa dos anys, ens vam
adonar que la comunicació clara i
concisa del que fa i ofereix cadascú és essencial per atraure l’interès del voluntariat», apunta Francina Alzina.
Al capdavant de les taules de diàleg i debat i presentacions del Marketplace hi haurà destacades personalitats de la política, els mitjans
de comunicació i la universitat. H

Un gran hotel de Barcelona, els
millors vins de les 12 denominacions d’origen de Catalunya
i una causa solidària. Aquesta és
l’essència del Macrotast Solidari que es farà divendres que ve,
dia 17, al saló Ballroom de l’hotel
Hilton Diagonal Mar (passeig del
Taulat, 262. De 19.00 a 20.30 hores. Preu: 15 euros. Inscripcions
a: www.hotelsambdo.cat/macrotast-solidari).
La sessió es vol convertir en el
tast de vins més multitudinari
de Barcelona. Per aconseguir-ho
compta amb dos bons al·licients.
El primer, que tots els fons recaptats es donaran a l’Obra Social
Sant Joan de Déu i, més concretament, als seus programes d’atenció a persones dependents.
El segon incentiu és que
aquesta degustació solidària
s’inscriu en una iniciativa batejada com a Hotels amb DO, que
se celebra aquesta setmana (del
13 al 19 d’octubre) i en què participen 25 hotels de luxe de la ciutat, que acullen tastos de vins de
les 12 denominacions d’origen
que hi ha a Catalunya i maridatges multisensorials amb música
en directe. H

Unió
d’entitats
per dir ‘no’
a la pobresa
La Taula del Tercer Sector és la
institució que representa prop
de 4.000 entitats socials catalanes que treballen a favor dels col·
lectius més vulnerables de la societat. Lafede.cat agrupa les organitzacions per a la justícia global,
la pau i els drets humans. Aquests
dos organismes porten a terme
divendres, dia 17, l’acte institucional del Dia Internacional per
a l’Eradicació de la Pobresa, una
efemèride que es commemora
des del 1993.
És el quart any que organitzen
aquesta iniciativa, que presentarà el periodista Toni Marín i es farà al centre cívic Besòs (rambla
de Prim, 87. 18.00 hores. Confirmeu assistència: organitzacio@
tercersector.cat o 933.105.707).
Durant l’esdeveniment, que
obriran les presidentes de les dues entitats, Àngels Guiteras (Taula) i Míriam Acebillo (Fede.cat),
es llegirà un manifest, hi haurà
un col·loqui amb Miguel Ángel
Mayo i Mercè Costa i una actuació
musical de Joan Chamorro Trio
& Andrea Motis i Rita Payés. La
consellera Neus Munté i l’alcalde
Xavier Trias tancaran l’acte. H

