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 la  nostra entitat

1. Fundació Resilis 5. Fundació Utopia 2. Fundació Astres  4. InfÀncia i Família 3. Fundació Gentis 

6. fundació acció 
social infÀncia

7. Eina Activa 8. idÀria
 cooperativa sccl

9. Fundació el 7
d'astres

qui som?
Les entitats del Grup Plataforma Educativa van
crear l'associació Accionat a l'any 2008 per
dotar d'un marc legal i cobertura a totes
aquelles persones que de forma voluntària
col·laboraven, al territori català i a l’estranger,
amb la nostra xarxa.

Acciona’t – Ciutadania
compromesa: som una
entitat sense ànim de lucre 
 dedicada exclusivament al
voluntariat.  

creació de acciona't

Entitats fundadores



 Associació acciona't
objectiu general

Esdevenir una referència per a la resta
d'entitats que es dediquen al
voluntariat i impulsar i inspirar
propostes de Voluntariat.

Promoure una xarxa ciutadana que
promogui la interrelació entre
col·lectius vulnerables i la societat en
general, essent motor del canvi i
transformació social a partir de la
realitat que es troben.

la nostra missió

la nostra visió
Potenciar la participació ciutadana
i la implicació personal a petita
escala, ja que considerem que pot
produir grans canvis: volem actuar
localment per influir globalment.
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+78 PERSONES VOLUNTÀRIES



objectius I REPTES

Arribar a 200 persones voluntàries

Creació de la Pàgina Web

Creació Instagram Acciona't

Jornada anual de Voluntariat online

Plans de Voluntariat de les entitats

Arribar a 250 persones voluntàries

Pàgina web operativa al 100%

Pla Anual 2023 

Pla de Recerca de fons pel voluntariat de les entitats

Jornada anual de voluntariat territorials 

OBJECTIUS ASSOLITS 2022

rEPTES 2023



L'objectiu principal de Resilis és la gestió i el desenvolupament
de projectes, programes o serveis d’atenció a infants i joves en
situació d’exclusió, risc o greus dificultats. La missió, visió i
valors, així com la nostra participació en xarxes s’orienten a la
consecució d’aquest objectiu.

Durant aquest 2022, les persones mentores/voluntàries han
acompanyat als joves participants en el treball escolar, l’orientació
i la motivació per afrontar els reptes que planteja l’educació
secundària obligatòria i la planificació del futur professional.  

 activitats '22

pROJECTE 

Mentoria grupal on es fa un compromís d'acompanyament de 8 a
12 mesos a les persones que necessiten asil o refugi i es treballa
l'adquisició de la llengua amb desenvolupament autònom, 
 integració en la comunitat i l'entorn, i l'autosuficiècia econòmica.

pROJECTE refugi:



 activitats '22
El grup de persones voluntàries de Fundació Utopia promou el treball per
l’Educació al desenvolupament centrat en la Sensibilització i la promoció
del voluntariat durant els mesos que l'entitat acull a persones professionals
de Centreamèrica per les experiències d’intercanvi. 

Al 2022, persones voluntàries han col·laborat en la complementació de
l’agenda de realitat cultural que permet la transmissió de coneixements a un
nivell més proper, i fomenta la creació noves aliances i d’idees d’accions
futures de les persones seleccionades al Nahual i al Chajinel.

projectes: sensibilització i educació pel desenvolupament
conjuntament amb 

Pals Montserrat Bescanó



 activitats '22

Durant l'any 2022 una persona voluntària ha portat a terme
l'acompanyament a una participant amb discapacitat intel·lectual
durant sortides d'oci i temps lliure. Ajudant i oferint suport a la seva
socialització i inclusió, respectant els seus desitjos i preferències,
alhora, afavorint la creació de vincles afectius. 

Sis persones amb discapacitat intel·lecutal han realitzat voluntariat
terapèutic als  centres ocupacionals de Girona i Santa Coloma de
Farners. Aquestes han gaudit d’estades en entorns laborals, que els ha
permès adquirir i millorar les seves competències laborals.

Astres , com entitat social treballa per la millora de la
qualitat de vida de les persones amb discapacitat
intel·lectual i del desenvolupament, intel·ligència límit,
malaltia mental i les seves famílies, fent possible
l’assoliment del màxim grau d’autodeterminació i
autogestió des d’un abordatge integral, individualitzat i
comunitari.

Voluntariat terapèutic/inclusiu:



 activitats '22

Gentis, com entitat social busca la millora de la qualitat
de vida de les persones incidint en la seva carrera
professional mitjançant la inserció laboral i formació, en
la seva situació emocional i familiar, com també
acompanyant-les en processos de mediació i
mentoratge.

El projecte Arrela’t, és un projecte inclusiu i de participació
comunitària, adreçat a joves derivats de Serveis Socials, amb
situació de vulnerabilitat i que tinguin motivació per practicar
esport. Aprofitant l’entorn i el treball en xarxa per a que faciliti la
inclusió a la comunitat mitjançant la mentoria esportiva a les
Terres de l’Ebre. 

Aquest 2022 hem comptat amb més de 5 persones voluntàries.

PROJECTE ARRELA'T



 activitats '22
L’entitat Eina Activa, treballa per la integració sociolaboral de persones en
risc d’exclusió social. Aquest 2022 promou el seus propis projectes de
voluntariat. 

Per una banda tenim el Projecte MOTS, on es treballa
assemblees el diàleg per afavorir la cohesió social, i alhora,
la igualtat en tots els aspectes, i les oportunitats en l’àmbit
laboral.

I per l’altre el Projecte Competències TIC, vol fer entendre
el recurs TIC com a un suport en l'àmbit laboral i social.

La Fundació El 7 és un Centre Especial de Treball que té per
objectiu principal la millora la qualitat de vida de les persones
amb discapacitat intel·lectual del territori, fent possible la
seva inclusió a la societat.

Durant el 2022 una persona atesa al CO Girona ha realitzat el seu
voluntariat al 7 d’Astres per potenciar les seves competències i aixi
vehicular el seu procès cap a un altre servei de caire més productiu. 



 activitats '22
FASI, impulsa, per mitjà de la intervenció familiar, projectes
innovadors en l’atenció a la infància en risc a Catalunya. Aquest
2022 ha entrat al grup d’entitats d’Acciona’t impulsant els següents
projectes: 

Voluntariat en suport escolar, amb l’objectiu de l’acompanyament de les
tasques escolars i millora dels resultats acadèmics dels infants i per l’altra
banda, 

Voluntariat Traductor Marroquí, ja que es troben que no es poden
comunicar amb els progenitors dels nens a causa de la manca de l’idioma.

Fundació Infància i Família garanteix el dret dels infants a
tenir una família i una llar on créixer, sigui la pròpia o aliena,
en acolliment oferint serveis de suport terapèutic i promou
l'acolliment.

Durant l’any 2022 s'ha treballat perquè tota la infància pugui viure i
créixer en una família, contribuint a la millora del seu benestar i
desenvolupament, a través de la creació del seu pla de voluntariat.
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Participació a la Xplore Color Run
organitzat per la empresa Experience
Box en benefici pels projectes de
Cooperació al desenvolupament

Primera Jornada de Voluntariat online.
Presentació de l'entitats que conformen
l'associació, voluntariat internacional, i
explicació de les noves xarxes socials i
ofertes de voluntariat.
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Participació a la Fira "La Solidària"
organitzada per la Coordinadora
d'ONG's, fira d'entitats en l'àmbit social i
de cures que vol facilitar l'intercanvi
entre estudiants i entitats per generar
noves oportunitats laborals.

Formació sobre Voluntariat Inclusiu a
càrrec de la Fundació Ecom, dedicada a
persones amb discapacitat física i/u
orgànica.
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Persones voluntàries d'Acciona't
realitzen voluntariat a la Marató de
TV3, aquest 2022 dedicat a les
malalties cardiovasculars, principal
causa de mort als països
desenvolupats.

Participació a l'acte de Girona
Voluntària, on es dona homenatge a
les persones voluntàries per la tasca
desinteressada a favor de la millora
de la qualitat de vida de les persones.



 activitats '22

Les Voluntaries Violeta Quiroga i Sara
Codina marxen al Senegal a realitzar
tasques d'anàlisi d'indicadors i treball
de camp al Projecte Bicicletas sin 
 Fronteras amb la col·laboració de la
Universitat de Girona.

Persones voluntàries d'Acciona't
realitzen una estada al Senegal per
conèixer de primera mà el Projecte
Bicicletes per l'Educació.



 activitats '22

Persones Voluntàries/practicants del
Curs de Creació de Pàgines Web
impartit per Gentis creant la pàgina
web d'Acciona't.



accionat@accionat.org

+34 972 40 54 54 

C / Garrotxa 7/9
17006 - Girona

Contacta
amb Nosaltres

@acciona.t Acciona't voluntariat

www.accionat.org
visita'ns a: 


