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El voluntari, home, jove, adult o avi, ha de tenir unes aptituds, 
característiques, actituds, motivacions i valors bàsics que li permetin 
portar a terme la seva tasca, les feines que li siguin encomanades amb la 
eficiència necessària que requereixen les persones amb les quals 
treballarà i la importància dels problemes que haurà d’enfrontar. 

El perfil de voluntari que a continuació oferim, reuneix d’una forma més 
o menys organitzada, tot el que el voluntari necessita.  

És possible, probablement, que cap voluntari o aspirant, tingui ben 
desenvolupades totes les qualitats, aptituds, etc. que assenyalarem, però 
ha de comptar, al menys, amb elements fonamentals que, dins del seu 
procés de formació i dins el treball concret, anirà desenvolupant.  

VOLUNTARIAT/MIRATGES  

Com a punt de partida, convé conèixer les motivacions que té una 
persona que vol ser voluntària.  

Antonio García Rubio presenta deu miratges del voluntariat. En realitat 
són motivacions no vàlides per a ser voluntari.   

1. La bona voluntat de fer alguna cosa pels altres. 
2. No tenir res a fer i, llavors, posar el seu temps a disposició dels 

necessitats.  
3. La moda de ser voluntari. 
4. El sentimentalisme. 
5. Les pròpies carències afectives. 
6. Voler sentir-se bé per fer alguna cosa bona. 
7. Una organització brillant i exclusiva. 
8. La consciència de seguretat que dóna pertànyer a un grup 

determinat.  
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APTITUDS 

- Condicions físiques, morals i psicològiques sanes que li 
permetin dedicar els seus esforços al servei voluntari. 

- Disponibilitat de temps per dedicar-lo al voluntariat. 

- Formació humana bàsica que li permeti moure’s 
apropiadament dins el seu medi social i cultural. 

- Disposició per formar-se en el servei del voluntariat, en els 
diferents nivells.  

 

ACTITUDS 
 

Les actituds estan relacionades amb la disposició general de la 
persona per al servei.  

- Amor, respecte i acceptació de l’altre sense fer distinció de 
persones. 

- Discreció sobre els temes que conegui durant el servei.  

- Acollida oberta i diàleg sincer.  

- Amabilitat sense paternalismes ni dependències.  

- No fer del servei un assumpte personal, ni acceptar regals o 
privilegis.  

- Sentit de la justícia i de la comú igualtat com a éssers humans.  

- Preferència pels més febles i necessitats. 

- Equilibri emocional. 

- Assertivitat per resoldre les dificultats i possibles conflictes. 

- Compromís i coherència de vida 

- Fe sòlida en Jesucrist i amor a l’Església. 

- Adhesió al carisma janerià. 
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Aquest conjunt bàsic d’aptituds i actituds pot ser enriquit per altres 
que, d’acord amb la classe de servei que doni l’organització del 
voluntariat, siguin necessàries. Per exemple: paciència i perseverança 
per la feina amb persones que tenen limitacions físiques o mentals. 

CONEIXEMENTS 

Es relacionaran amb el medi on s’hagi de moure i amb el treball 
concret que ha de fer. 

HABILITATS 

Les habilitats són les capacitats per aplicar els coneixements a la vida 
real: saber fer. 

Una habilitat molt important i que no pot faltar és el treball en equip.  

És una condició fonamental pel treball en el voluntariat social. 
Capacitat per treballar amb altres, intercanviar opinions i construir 
junts.  

DEURES I DRETS DEL VOLUNTARI 

El voluntari té uns drets i uns deures que ha de conèixer i complir per 
afavorir un ambient harmònic i així evitar complicacions.  

 
Alguns drets 

- Estar informat sobre els objectius, polítiques i programes de 
la institució, particularment aquelles que facin referència al 
camp de treball on es col·labora.   

- Rebre la formació i capacitació necessàries.  

- Participar en la elaboració, execució i avaluació dels 
programes.  

- Comptar amb les mesures de protecció necessàries.  
 

Alguns deures 
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- Preparar, portar a terme i avaluar, amb especial cura, les 
accions que li corresponguin.  

- Complir els compromisos adquirits. 

- Treballar en equip. 

- Considerar com a confidencial tota la informació a la qual es 
pugui tenir accés, dins del compliment de les seves tasques 
com a voluntari. 

  

ENS DIU EL PAPA FRANCESC SOBRE EL VOLUNTARIAT1 
 

El Voluntariado tiene una estructura fundamentalmente teologal, de 
despojo de sí mismo, si vos querés ser voluntario tenés que ir por el 
camino del despojo, despojarse de las propias voluntades, 
despojarse del propio querer, porque la gente a las que vas a servir, 
sea donde sea, parroquia, barrio, cárcel, hospital, donde sea, te va a 
traer problemas, te vas a comprar problemas, y tenés que abrazarlos 
como se abraza una cruz, y compartirlos para que esa gente se sienta 
mejor, se sienta más aliviada, se sienta acompañada, se sienta 
contenida. -No huir, no hacerse un lado, sino pensar que esos 
problemas son parte del mismo Voluntariado… Sí, o sea, suponen 
Cruz, y al ser voluntario uno pone la carne al asador, y ahí encuentra 
el sentido de la propia vida. 
A cada voluntario le diría que la vida Dios la da para gastarla, para 
gastarla bien, y si querés una palabra más fuerte, para quemarla, 
quemar la vida sirviendo a los demás; no vivas en el encerramiento 
de la autorreferencialidad, esas personas que a lo largo de su 
existencia cambiaron de nombre y se las puede llamar con este 
nombre…YO, ME, MÍ, CONMIGO, PARA MÍ… ese es el 
ANTIVOLUNTARIADO. No; viví consagrando tu vida plenamente y 
dándola, y a la vez cumpliendo tus deberes de Estado, no te 

                                                             
1 Entrevista radial al Card. Bergoglio realizada por la Fundación Manos Abiertas en torno 
a la importancia del voluntariado. https://www.youtube.com/watch?v=ZCxXLF4yAIw 



 

 
6 

 

Itinerari formatiu 

FITXA 2 

desanimes, ser voluntario cuesta, la propuesta del mundo es 
alienante, es dispersante, es para divertirse. La grandeza de un 
corazón se forja en el AMOR; ser voluntario se forja 
fundamentalmente en la capacidad de amar. 

 
TEXT EVANGÈLIC 
 

Et proposem aquest text evangèlic per la reflexió i la pregària 
personal: Lc 10, 30-37 (El Bon Samarità).  
 
REFLEXIÓ PERSONAL 

1. Quins aptituds i actituds descobreixes en el Bon Samarità? 
2. Creus tenir aquestes aptituds i actituds? 
3. Quines són les teves motivacions autèntiques per a ser voluntari? 
4. Què creus que necessites per a ser un autèntic voluntari? 
5. A què et conviden les paraules del Cardenal Bergoglio, avui 

Francesc, sobre el voluntariat? 

PREGÀRIA 

Senyor Jesús, Bon Samarità, 
amic proper que estimes sense límits. 
Infon al meu cor els teus sentiments i actituds. 
Dóna’m les aptituds i actituds necessàries per complir amb les feines 
de voluntari. 
Ajuda’m a adquirir les habilitats i coneixements que siguin necessaris 
per fer els treballs concrets que em siguin encomanats. 
Senyor Jesús, Bon Samarità, 
que compleixi amb ganes els drets i deures dels voluntaris. 
Amén. 


