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“Connecta’t al voluntariat”
Fitxa tècnica
Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària - Departament de Drets Socials

1. Presentació
El Departament de Drets Socials, a través de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària,
té la funció, entre d’altres, de promoure l’associacionisme i el voluntariat a Catalunya, per
donar compliment a la Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de
l’associacionisme.
En l’exercici de les seves competències en relació amb la difusió i el coneixement del
voluntariat, ha organitzat l’exposició “Connecta’t al voluntariat” com a activitat instrumental per
difondre la tasca dels voluntaris i donar-hi visibilitat.
Es tracta d’una exposició itinerant que recull el testimoni de persones voluntàries d’arreu del
país. El muntatge n’explica les vivències, emocions i sensacions, i vol donar a conèixer a la
ciutadania què és el voluntariat i els diferents àmbits on es pot desenvolupar.
2. Contingut
-

-

Consta de 14 plafons de cartró, amb fotografia i text per una sola cara, amb les mides
següents: 210 cm d’alt x 105 cm d’ample, més 28 peanyes de suport de 65 cm d’alt x
40 cm d’ample. En 3 d’aquests plafons hi ha els crèdits i la presentació sobre el
voluntariat i en els altres 11 s’hi expliquen les històries i els testimonis de voluntaris i
voluntàries reals d’entitats, de diferents àmbits i perfils (vegeu l’annex sobre els plafons
al final del document).
Hi ha 1 enllaç web i 1 memòria USB amb les 11 videoentrevistes fetes als voluntaris
per veure-les en un televisor o projector (aquest material és optatiu, ja que el sol·licitant
ha de disposar de televisor o projector, portàtil i, en el cas de fer servir l’enllaç web,
una xarxa wifi).

3. Requeriments tècnics i logístics
-

L’exposició pot adaptar-se a partir d’un espai mínim de 17 m2 lineals de paret, de
manera que es mostrin els 14 plafons junts, separats entre si per un espai d’uns 20
cm com a mínim i disposats contra la paret de la sala.

_

_

_

_

I

I

I

I

I

I

I

I

1/5

Versió 11-19.01.2021

Els plafons també es poden disposar de forma obliqua formant un angle amb la paret
de la sala quan els metres lineals no permetin mostrar-los enfrontats a la paret. En
aquest cas, cal disposar de prou metres quadrats perquè els plafons formin una U
sense que cap plafó amagui l’altre.

_

_

_

_

Exemple amb fotos del muntatge en forma obliqua dels plafons i el vídeo de
l’exposició:

-

-

El televisor o projector ha d’estar damunt d’una peanya o superfície elevada i ha
d’haver-hi un portàtil per connectar-los-hi a fi de poder passar el vídeo de les
entrevistes dels voluntaris i voluntàries (aquest muntatge és optatiu).
En cas que es vulgui fer servir l’enllaç web per veure les videoentrevistes, cal disposar
d’una xarxa wifi.
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•

Embalatge.
Disposem de quatre jocs de l’exposició itinerant. Cadascun d’ells conté, dintre d’una
bossa de tela, una memòria USB (amb les videoentrevistes). Aquetes bosses estan
ubicades a l’interior de la caixa en el cas del joc1 i a l’interior de les caixes de les
peanyes als jocs 2, 3 i 4.
A continuació es mostren les característiques dels embalatges de cadascun d’ells:
Joc 1 (caixa núm. 1): Consta d’una caixa de fusta per als plafons i peanyes (mides 215
x 110 x 40 cm, amb rodes) i una memòria USB.
Joc 2 (caixes núm. 2): Consta de dues caixes de fusta, una per als plafons (mides 219
x 112 x 25 cm, amb rodes) i una altra per a les peanyes (mides 73 x 57 x 42 cm, amb
rodes) i una memòria USB.
Joc 3 (caixes núm. 3): Consta de dues caixes de fusta, una per als plafons (mides 219
x 112 x 25 cm, amb rodes) i una altra per a les peanyes (mides 73 x 57 x 42 cm, amb
rodes) i una memòria USB.
Joc 4 (caixes núm. 4): Consta de dues caixes de fusta, una per als plafons (mides 219
x 112 x 25 cm, amb rodes) i una altra per a les peanyes (mides 73 x 57 x 42 cm, amb
rodes) i una memòria USB.
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Annex: Plafons
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