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Premis Fundación Esplai al Voluntariat 2012
Esteve clopés Fosch, 70 anys, premi a la trajectòria a tota una vida

david López corbell, 20 anys, premi jove voluntari 

donar molt sense esperar res a canvi 

junts podem canviar les coses
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esteve és de Granollers (Barcelona) i als seus 70 
anys ja està jubilat. dedica gran part del temps a 
iniciatives solidàries, encara que porta tota la vida 

involucrat com a voluntari en nombroses organitzaci-
ons, fonamentalment en dos àmbits: en entitats  que 
treballen a favor de les persones amb discapacitat, i 
desenvolupant   programes d’envelliment actiu, en el 
marc del programa CiberCaixes solidàries, de fundació 
“la Caixa”. 

En què consisteix la seva tasca a la CiberCaixa?
A l’esplai de gent gran de granollers porto la Secretaria, 
és a dir, informo i oriento sobre les activitats que es poden 
realitzar. A més, sóc voluntari de l’Aula d’Informàtica 
impartint tallers de  noves tecnologies i aclarint dubtes a 
persones que venen a les hores  d’accés lliure.
 
També coordino els grups de voluntaris del Centre Pe-
nitenciari de Joves de La Roca del Vallès: planifico les 
activitats, el calendari de cursos i participo directament 
en impartir classes de tecnologies. Em dedico a buscar 
nous voluntaris i formar-los perquè col·laborin.

Per què joves d’un centre penitenciari?
Per col·laborar en la seva reinserció social.  

Què aporten les tecnologies en els àmbits on col·labora?
Per a la gent gran el més important és l’oportunitat de 
conèixer nova gent i d’incorporar aquests nous coneixe-
ments imprescindibles en la vida actual. Pel que fa als 
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david té 20 anys i compagina els seus estudis 
d’enginyeria industrial d’electricitat amb una 
intensa tasca com a voluntari a Conecta Joven, 

apropant les tecnologies a la gent gran del seu entorn i 
coordinant equips d’adolescents que participen en aquest 
projecte promogut per fundación esplai i desenvolupat 
per YmCa a toledo. És monitor d’un grupo scout i a la 
universitat promou iniciatives solidàries i culturals.  

Com vas arribar a Conecta Joven?
L’entitat Afemjo estava començant a posar en marxa el pro-
jecte a Toledo, al 2007, i María -la dinamitzadora- va anar 
al meu institut a donar una xerrada per a explicar-nos-ho 
i demanar voluntaris/es que poguessin ensenyar informà-
tica a persones adultes. Em vaig apuntar, em va agradar 
l’experiència i vaig ampliar la meva col·laboració ajudant 
en la part organitzativa. Al 2010 es va començar a notar 
la crisi i em van demanar  que assumís la coordinació 
del projecte, com a voluntari. Al juliol de 2011 Afemjo 
va haver de tancar, així que el projecte es quedava sense 
entitat que el desenvolupés a la meva ciutat.

Què vas fer davant d’aquesta situació?
Vaig sentir molta impotència perquè tots aquests bons pro-
grames que desenvolupava  Afemjo anaven a desaparèixer i 
seguien sent molt necessaris a Toledo. Així que vaig decidir que 
Conecta Joven havia de continuar, perquè encara molt fer fer! 

Yo coneixia YMCA perquè havia fet el curs de Director 
d’Activitats Juvenils a la seva escola, a més són un refe-
rent internacional a nivell juvenil així que vaig pensar que 

joves del centre penitenciari, les tecnologies els ser-
veixen per apropar-se a un món social molt diferent, 
que la majoria no ha conegut.

¿I el seu compromís amb el món de la discapacitat 
psíquica?
És un compromís absolut, en primer lloc perquè sóc 
persona afectada al tenir dos fills amb una discapacitat 
intel·lectual profunda: la nostra entrega ha estat total. A 
més, hem hagut de lluitar molt per aconseguir centres, 
tant d’ensenyament, residencials, centre dia, tallers 
ocupacionals o centres especials de treball. I ara per 
tenir pisos tutelats. Vaig començar de zero col·laborant 
en la creació d’una associació local de pares de per-
sones amb discapacitat intel·lectual; he estat membre 
actiu fins a la seva transformació en fundació i n’he 
portat la Secretaria. Avui dia, donem acollida a més 
de 450 persones.

També hem treballat en la creació d’una entitat si-
milar, aquesta vegada per a tota la província de Bar-
celona que avui atén més de 750 persones i les seves 
famílies.

¿Què li fa més feliç de ser voluntari?
Ser útil a la societat, la implicació en els problemes o 
situacions de les persones. L’important és compartir 
temps, coneixements, habilitats i el bon fer. Es podria 
resumir en poques paraules: Donar molt sense esperar 
res a canvi... i al final reps moly! A la vida, l’important 
no són els anys sinó com ho vius. 

seria una bona entitat per acollir el projecte. Els hi vaig 
proposar, ho van acceptar i vam començar a coordinar 
Conecta Joven amb la Fundación Esplai (signatura de 
convenis, temes administratius, etc.). Des de desembre 
de 2011, Conecta Joven Toledo segueix.  

Tot un emprenedor al món del voluntariat…
Crec que el millor del voluntariat és que pots fer voluntariat 
de gairebé tot. A mi sempre m’ha agradat la informàtica, 
les comunicacions i saber què pensa i què li cal a la gent. 
Per això sóc scout, he participat en projectes d’intercanvis 
europeus, dono classes d’ informàtica… El gran problema 
de les últimes dècades és que la gent és cada cop menys 
solidària, no s’adonen que fer tot per diners i buscant el 
propi interès no porta a millorar  la societat. Hem de de-
mostrar que la humanitat està per damunt de tot i que junts 
podem canviar les coses, cadascú aportant allò que sap.

Per què és important per a tu ser voluntari?
Perquè sento que som motor de canvi a la societat i per-
què amb la meva acció voluntària trenco la lògica del 
“cobra per tot, paga por tot”. Queixar-se i no actuar no 
val per a res. Cal lluitar per aconseguir allò que es desitja, 
i de manera col·lectiva, sumant persones.

Com a guanyador del Premi de Fundación Esplai, et 
demanem un missatge per als i les joves.  
Que no es resignin i que inverteixin temps en les al-
tres persones perquè l’enriquiment que reps es una cosa 
que no es pot pagar amb diners. La clau està en saber 
organitzar-se, aprendre els uns dels altres, lluitar pels 
objectius… i aconseguir-ho!


