
Presentació
Que fàcil sembla ser voluntari, i que poca gent està disposada a fer-ho en la 
vida real!
Durant la meva vida m’he vist envoltat constantment en accions solidàries, ja siguin 
més o menys petites, però el voluntariat i la solidaritat sempre han estat uns fets 
presents en la meva persona.
En tot moment ha estat un tema agradable de tractar, a casa, a l’escola, etc. I les 
experiències d’aquells que havien fet alguna vegada un gest de bondat pel món 
sempre eren ben rebudes.
A casa mateix, fa uns anys, va marxar un familiar proper per anar a fer de missioner 
a Hondures, un país llunyà, on segurament no hagués tingut res a fer si no hagués 
estat per la seva voluntat d’ajudar. I una vegada observes un gest tan gran com 
aquest, els altres gestos, més petits, semblen gegants als teus ulls i t’adones que no 
és només una persona, ni dues ni tres, i sembla que la fe encara no està perduda.
Jo mateix vaig decidir que el que podia haver estat un mes de treball a qualsevulla 
empresa, triada potser a l’atzar, havia de ser una oportunitat per conèixer una nova 
realitat. Fou llavors quan vaig decidir que volia ser voluntari a Càritas.
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Durant un mes de la meva vida he tingut l’oportunitat de conèixer gent amb l’única 
intenció i decisió de dedicar el seu temps lliure a la gent que més ho necessita, perquè, 
sincerament, no tothom està disposat a llevar-se a les set del matí per estar-se quatre 
hores a peu dret, en un local sense un sistema de ventilació decent, i a ple estiu. I com 
que no tothom està disposat a fer-ho, m’omple de goig veure com algunes persones 
encara es preocupen per aquestes situacions, que qualsevol de nosaltres podria viure.

Metodologia
Aquest treball centra el seu objecte de la investigació de buscar un «per què» al mis-
sioner i al voluntari. Per tal de concretar aquest objectiu s’ha estructurat el treball 
en sis parts:
Com a primera part del treball es van concretar una sèrie d’objectius, més concreta-
ment subobjectius al voltant de l’objectiu principal, que és la recerca dels motius pels 
quals la gent es fa missioner/a. Aquests subobjectius plantejaven dades com el tipus 
de treball portat a terme, la idea de la felicitat d’aquestes persones, les seves caracte-
rístiques i, finalment, l’opinió de la gent respecte a aquest sector de la societat.
La segona part s’ha centrat en una primera recerca d’informació sobre els dos grups 
(incloent els treballadors d’ONG dins dels voluntaris), buscant i situant els missioners 
en la història, des del punt de vista religiós i el seu significant bíblic, des de les parau-
les missió i missioner, a apòstol, com a seguidor o enviat de la paraula, i qui van ser el 
primers missioners; a més de definir els diferents tipus que n’hi pot haver, segons on 
treballen i el tipus de treball que porten a terme. S’ha buscat una definició del voluntari 
a partir d’escrits i definicions donades per autors i ONG, que descriuen els seus treba-
lladors; a més de concretar què és el treball voluntari i definir-ne els tipus mitjançant 
la distribució donada pel Departamento de Empleo y Políticas Sociales del País Basc.
Per poder desenvolupar l’objectiu principal i els seus subobjectius, s’han concretat, 
en la tercera part, tres formats d’entrevistes, cadascun centrat en un perfil d’entre-
vistat: el missioner que ha treballat a l’estranger, el voluntari que també treballa a 
l’estranger, i l’ONG que dedica el seu treball a la població, per buscar respondre els 
objectius prèviament concretats. 
Les entrevistes contenen preguntes d’opinió respecte a la tasca que porten a terme 
els voluntaris i missioners, a més d’altres de diverses per saber quines tasques han 
realitzat o quines experiències han viscut. A les entrevistes s’han concretat pre-
guntes comunes per als tres formats i preguntes concretes per a cadascun d’ells, de 
manera que es poden comparar resultats i aportar noves dades.
Per estudiar el subobjectiu «Estudiar l’opinió, valoració i grau de coneixement que 
tenen els ciutadans de Tarragona sobre els missioners i els voluntaris», s’ha concre-
tat també, al quart apartat, una enquesta per distribuir anònimament en la qual es 
plantegen preguntes a nivell d’opinió i coneixement sobre el tema.



Al cinquè apartat s’ha utilitzat una pràctica de voluntariat com a taller tàcit dins de 
l’ONG Càritas.
El sisè apartat consta d’una anàlisi de les dades prèviament obtingudes, en què es 
tracten apartat per apartat les dades obtingudes.
Finalment, es presenten les conclusions fent una síntesi de les dades obtingudes.

Cos del treball i resultats
Dins del que és la part pràctica del treball, primer es van analitzar els formats de les 
entrevistes i de les enquestes per tal de saber quina informació podrien aportar al 
treball, de forma que fos més senzill obtenir informació d’elles posteriorment.
Quan es va procedir a l’anàlisi dels resultats, es van analitzar una per una les entre-
vistes per poder relacionar la informació i poder sintetitzar-la. 
Pel que fa als missioners (missioner i bisbe a l’estranger), es va parlar amb ells sobre 
diverses experiències durant la seva tasca, a més de recollir explicacions concretes 
de les organitzacions amb qui col·laboren i les seves opinions sobre el seu treball i 
el que porten a terme altres persones. Tots dos tenen una relació molt propera, i a la 
vegada molt antiga, amb la religió, gràcies a la seva educació familiar i escolar molt 
propera a la fe. Ells destaquen la fe com el principal entre els seus valors i expli-
quen com és aquesta i la seva voluntat d’escampar el missatge de Déu allò que els 
va motivar a ajudar i dedicar-se als altres durant la seva vida. Tots dos treballant a 
Hondures, relaten com és un dels molts països pobres que necessiten ajuda, i com la 
gent hauria de conscienciar-se més del que passa fora d’Espanya.
Els voluntaris, dos professors de l’escola, explicaven com la seva motivació personal 
per poder «canviar el món» els va portar a fer el seu gran acte de voluntariat, i de 
continuar fent petites col·laboracions i treballs fins avui. Tots dos són persones que 
agraeixen molt el fet de sentir-se estimat i també de poder donar amor, i que són 
feliços quan poden ajudar. Entre les seves activitats voluntàries, es destacava l’esta-
da a Nicaragua, com a monitors esportius i professors en escoles de la zona d’Estelí, 
que es tracta al llarg de les entrevistes.
Sobre l’ONG Mans Unides, es va tenir l’oportunitat de parlar amb la seva represen-
tant, que va oferir molta informació de gran importància per la recerca. Es van trac-
tar temes referents a l’organització en si, més concretament sobre els seus valors 
i idees, i generals, com els seus voluntaris i activitats a Tarragona, a Espanya o a 
nivell internacional.
Pel que fa a les entrevistes es va descobrir una opinió poc esperada, molt positiva, 
sobre aquestes persones, i es va descobrir el gran nombre de persones que de ma-
nera més o menys activa havien fet algun gest de voluntariat alguna vegada en la 
seva vida. Com a dada a destacar, cal dir que l’opinió és més positiva envers el vo-
luntari que envers el missioner, donades les seves diferències religioses. 



Finalment, el taller a Càritas resultà ser una activitat satisfactòria i recomanable per 
part de l’alumne, i gràcies a aquesta es corroboren les característiques generals que 
comparteixen els voluntaris.

Conclusions
Una vegada reunits tots els resultats, s’han sintetitzat per respondre tots els objec-
tius marcats.
Respecte a l’objectiu de la felicitat, les opinions dels voluntaris i voluntàries 
respecte al tema estan relacionades molt directament amb el fet d’envoltar-se 
de gent. Uns ho explicaran com una forma de donar i rebre amor, sentir-se esti-
mats, i altres simplement d’envoltar-se de gent que estima i l’estimen; però tots 
són feliços fent feliços els altres, mitjançant petites o grans accions, per una 
simple acció de voluntariat o una vida sencera dedicada als altres, però sempre 
fent-los feliços.
Les característiques generals de tots ells són, o bé una educació propera a la religió, 
o una educació solidària des de joves, que els ha portat a ajudar els altres, donada la 
necessitat de sentir-se útil en certa part i ser feliços ajudant. La visió del seu treball 
és considerada com una mena de comodí, que pot ser utilitzat per a moltes tasques, 
ja sigui de forma local, com els voluntaris de Mans Unides fent tasques de conscien-
ciació o recollida de fons; o a l’estranger, fent feines d’educació, com en el cas dels 
dos voluntaris entrevistats, o d’ajuda en emergències o altres tasques, com moltes 
altres persones fan. Tot i ser un gran grup, es considera que hi ha un desconeixe-
ment de la seva acció i treball dins de la població.
Respecte a les enquestes, entre la població enquestada de totes les edats hi 
predomina el grup de persones que sí que ha fet voluntariat alguna vegada, tot 
i ser resposta per un nombre molt reduït de persones, amb les excepcions del 
grup d’adults ancians, la majoria dels quals (tot i ser majoria per poques perso-
nes) no han fet voluntariat; i del grup de dones joves, el grup de voluntaris és 
superior en un gran nombre. Es considera el voluntariat una activitat neces-
sària i útil, i segons l’opinió general es practica per ajudar els altres, per sen-
tir-se bé i per ser més responsable. Com ja s’ha dit abans, es té una opinió més 
enfocada al voluntari (amb l’excepció del grup de dones adultes on l’opinió és 
molt similar), i en la justificació donada hi predomina el fet espiritual una altra 
vegada, ja que creuen que el voluntari té un major rang de treball, pel fet que el 
missioner s’enfoca només en la seva fe.
Gràcies a l’estada a Cafè i Caliu s’ha pogut demostrar com els voluntaris de l’organit-
zació entren dins del perfil de voluntari prèviament establert, i comparteixen la raó 
de ser amb els altres voluntaris.
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