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per crear relacions mitjançant l’intercan-
vi d’experiències. 
 

  

per compartir vivències a partir d’in-
teressos comuns com cinema, exposi-
cions, esports… 
 

per millorar el benestar  en  diferents  
vessants  com salut, lleure, cultura… 
  

i oferir la possibilitat de convivència dins 
el nucli familiar.  
 

i compartir dinàmiques de vida amb al-
tres familiars de les persones ateses a 
l’entitat. 

C/ Riu Llobregat 10 
43006 TARRAGONA ·  977 552 926 
Av. Altafulla 10, Pol.Ind..Roques Planes 
43830 TORREDEMBARRA 
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voluntariat@fundacioonada.org 
 
 
c/ Manyans s/n Pol. Ind. de Valls  
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www.fundaciosginac.org 
voluntariat@fundacioginac.org 
 
 
Av. Santa Oliva 20-22 
43700 El Vendrell  ·  977 667 111 
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El nostre programa de voluntariat fomenta la 
tasca de totes aquelles persones que contribu-
eixen a la millora del seu entorn, de forma al-
truista. 
 
La Fundació Onada aposta pel voluntariat 
amb l’objectiu d’oferir oportunitats d’enriqui-
ment  mutu,  entre  el voluntari/a  i la persona 
amb discapacitat i/o trastorn mental, on cadas-
cú pugui obtenir satisfaccions en les seves mo-
tivacions personals. 
 
Ser voluntari/a implica una responsabilitat per-
sonal i, per tant, una continuïtat en el projecte. 
És important que cadascú analitzi la pròpia si-
tuació per concretar fins on es pot comprome-
tre, i actuar en conseqüència.

FUNDALIS és un grup d’entitats que treballen 
conjuntament per millorar l’impacte social i la 
seva gestió.  La seva missió és aconseguir la fe-
licitat de les persones amb discapacitat i/o tras-
torn mental, de la gent gran i de les seves famí-
lies, millorant la seva autonomia  personal  i 
qualitat de vida, amb la participació activa de 
cada persona, oferint-los els suports que  ca-
dascú  necessita, perquè  disposin  de  les ma-
teixes oportunitats que la resta de ciutadans,  i 
la seva plena inte- gració  social  i laboral.

Si vols ser convidat a participar, no t´ho pensis! 
Fes-nos arribar les tevés dades i ens posarem en contacte. 

onada@fundacioonada.org 
 
Nom i cognoms  ............................................................... 

DNI / NIF................................ Naixement …………........... 

Professió ........................................................................... 

Adreça ..............................................................................

……………………............................................................. 

Població  ...........................................................................  

C.P. ..................... Província.............................................. 

E-mail ...........................................................................… 

Tel. .................................. Mòbil......................................  

Tens experiència en voluntaiat:  SI   NO  

Quina?.............................................................................. 

......................................................................................... 

Tens alguna afició que voldries compartir?  

......................................................................................... 

......................................................................................... 

......................................................................................... 

......................................................................................... 

D'acord amb la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia 
dels Drets Digitals i el Reglament General de Protecció de Dades, t’informem que 
les teves dades personals formaran part d'un fitxer sota la responsabilitat de la 
FUNDACIÓ PRIVADA GINAC que té com a finalitats tractar les dades personals dels 
nostres contactes, usuaris, clients i proveïdors amb la finalitat de gestionar els 
serveis que ofereix la Fundació i, en especial, els aspectes contractuals, l’enviament 
d’informació de la nostra organització i del sector, l’organització d’activitats o 
esdeveniments i l’enviament de comunicacions informatives i comercials (també per 
via electrònica). No hi ha previsió que les teves dades siguin cedides a tercers, amb 
l'excepció d'altres organitzacions col·laboradores o les assenyalades per la legislació 
vigent a requeriments de l'Administració pública competent. 
Si desitges exercir els teus drets d'accés, rectificació, supressió, tractament limitat, 
portabilitat o oposició al tractament de les seves dades personals, ara o en qualse-
vol moment en el futur, ens ho pots comunicar a la FUNDACIÓ PRIVADA GINAC al 
c/ Manyans s/n Pol. industrial de Valls (43800 Valls) o per correu electrònic a pro-
tecciodedades@fundalis.org 

      REFLEXIONA, què t’ha portat fins aquí? 
quines són les tevés inquietuds per implicar-te 
en l’acció voluntària i formar part activa en la 
transformació social, des del compromís, de 
manera conscient, estable i altruista. 
 
      OBSERVA, mira al teu voltant per valorar 
quines són les necessitats i quines iniciatives 
d’acció solidària existeixen al teu entorn. Pots 
trobar accions voluntàries de carácter molt di-
vers: voluntariat social, comunitari, cultural, 
ambiental, internacional… INFORMA’T! 
 
      APROPA’T a entitats d’acció voluntària del 
teu entorn, informa’t pregunta i aporta les te-
vés idees. 
 
      FORMA’T per a l’acció voluntària que ha-
gis decidit activar. Formar-se vol dir tenir la 
preparació adient i la responsabilitat necessària 
per garantir un suport a la persona des de la 
persona. 
 
      ACTIVA’T i concreta el teu comrpromís. 
Actua i participa en el projecte de voluntariat 
que sigui significatiu per a tu. 
 
Exixteixen voluntàries i voluntaris perquè hi ha 
ciutadans/es que s’han pres seriosament el seu 
dret a participar en la vida de les societats, de 
les institucions i dels processos col·lectius. c/ Manyans s/n  

Pol. Ind. de Valls 
43800 Valls 

C/ Riu Llobregat 10 
43006 Tarragona 

Av. Santa Oliva 20-22 
43700 El Vendrell 


