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Les representacions exercides des de la FCVS:
La FCVS té la responsabilitat encomanada per les seves entitats de representar-les en diferents
espais d’incidència política per tal de defensar i posicionar la figura del voluntariat. Per això
participem de manera periòdica o bé puntual en diferents òrgans i plataformes de participació.

1. Presidència/Direcció/Serveis Generals:
incidència política en diferents òrgans de participació i xarxes del sector:
Centre Europeu del Voluntariat. La FCVS forma part d’aquesta plataforma europea de
Voluntariat. És l’espai on es desenvolupen les estratègies europees de voluntariat. Anualment es
presenta una ciutat europea com a capital del voluntariat. Barcelona en va ser la primera.
Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya (CAVC)
Òrgan consultiu i d’assessorament del Govern en matèries associatives i de voluntariat.
Actuacions destacades fetes des del CAVC:
1- Pla Nacional d’Associacionisme i Voluntariat (PNAV), estratègia de treball conjunta i participada
entre el Govern de la Generalitat i el món associatiu i de voluntariat per respondre als reptes que
s’han definit com a prioritaris per a l’enfortiment i consolidació de l’associacionisme i el voluntariat
a Catalunya, en un període determinat.
2- Pla de formació de l'associacionisme voluntariat de Catalunya (PFAVC): L’escola de Formació està
reconeguda pel Pla i assessora per a l’evolució del mateix. Presidència delega la representació en
expert en formació.

Comissió de commemoracions (de la Secretaria general del Departament de Presidència, des de
novembre 2016): en som membres. És l’òrgan col·legiat que impulsa i coordina la política
commemorativa del Govern, amb els objectius, la composició i el règim jurídic previstos en
aquest Decret.
Observatori de la discapacitat física: membres del Consell Assessor
Respon.cat: membres del Consell Social d’aquesta Plataforma de promoció de la RS a Catalunya.
Agrupa ara mateix 52 empreses.
Institut de Drets Humans de Catalunya: membres del Jurat dels Premis Solidaritat
Plataforma del Voluntariado de España: membres del Plenari
Observatorio del Voluntariado de la PVE: en som membres. Línies estratègiques en voluntariat
i recerca.
Consejo Estatal de ONGs de Acción Social: membres per cessió de la PVE. Òrgan consultiu, adscrit
a l'Administració General de l'Estat a través del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.
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TPS: Membre de la Comissió permanent de la Taula de Participació Social del Departament de
Justícia.
Plataforma Pobresa Zero: Membres de la plataforma que aglutina organitzacions i entitats
d'acció social, instar al govern incloure a l’agenda 41 mesures en els àmbits d’economia i mercat
de treball, habitatge, educació, salut i serveis sociosanitaris, prestacions socials.
La Taula del Tercer Sector Social: vocalia en Junta Directiva i membres del Plenari. Entitat de
tercer nivell que té per missió incidir en les polítiques socials catalanes i vertebrar i enfortir el
propi sector . Diferents grups de treball de la Taula on hi som presents:






GT de Voluntariat (coordinat pel Vocal de la FCVS)
GT de Qualitat i transparència
GT d’Innovació i noves Tecnologies
GT de Pobresa i Inclusió
GT Sociosanitari

Centre Europeu del Voluntariat. Membres del CEV. Xarxa europea de centres de voluntariat
nacionals , regionals o locals que canalitza les prioritats a les institucions de la Unió Europea i
actua com a fòrum central per a l'intercanvi de polítiques, pràctiques i informació sobre el
voluntariat.

2. Coordinacions territorials:
incidència política i enfortiment territorial
Barcelona
Consell de Ciutat: membres del Plenari. Màxim òrgan consultiu i de participació de l'Ajuntament
de Barcelona per als afers principals de la ciutat amb la recerca constant del compromís i la
corresponsabilitat.
Consell Municipal de Benestar Social: membres de la Permanent i del Plenari. Òrgan consultiu i
de participació de l'àmbit de benestar social a la ciutat de Barcelona.
Consell Municipal d’Entitats de Barcelona: membres de la Junta i del Plenari. Espai global,
permanent i estructurat de diàleg entre l’Ajuntament de Barcelona i el conjunt d’entitats sense
afany de lucre (associacions i fundacions).
Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva: membres del Consell de Govern, Comissió Executiva,
Plenari i Projecte tactor “Bcn ciutadania activa i intel·ligent”. Espai de participació, de cooperació
público-privada i d’acció conjunta entre institucions i organitzacions de la ciutat que treballen
per construir una Barcelona més inclusiva i amb major qualitat de vida per a totes les persones.
Consell d’Associacions de Barcelona (CAB): Vicepresidència en la Junta i membres del plenari.
Plataforma interassociativa de la ciutat de Barcelona que treballa per la participació, vertebració
(territorial/sectorial) i la interlocució d'organitzacions .
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Lleida
Comissió 3.4: membres de la comissió, espai de confluència de tres plataformes civils:
comparteixen l'activitat transformadora respecte els mal anomenats Tercer i Quart Món, atenent
la realitat d’un món post-globalitzat en el qual les causes de la pobresa són les mateixes arreu.
Entitats membres: Xarxa d’Entitats Cristianes d’acció caritativa i social, Federació Catalana de
Voluntariat Social, Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida.
Grup Mixt de treball en Responsabilitat Social Corporativa de l'Ajuntament de Lleida: membres
del grup.
Procés participatiu de l’Ajuntament de Lleida, procés inicial el 2015 per a la revisió de la redacció
del reglament de participació ciutadana. Membres a l’espera de ser convocats.
Tarragona
Xarxa de famílies cuidadores de Tarragona: membres de la xarxa. Una colla d’entitats que
atenen malalties cròniques o de llarga durada.
Consell Consultiu de Serveis Socials de Cambrils: L’atenció del Punt de Voluntariat de Cambrils
ens fa membres d’ aquest consell.
Girona
Consell assessor del Diari ARA: membres del consell.

3. Salut i Comunitat
representacions exercides en les polítiques de salut
Departament de Salut
Pla Interdepartamental de Salut Pública (PINSAP): representants en diversos espais de
participació del Pla, que promou una acció transversal a tots els departaments per tal de
fomentar la salut des de criteris baremables.
Pla interdepartamental d'atenció i interacció social i sanitària (PIAISS): representants en el Pla,
el qual desenvolupa una proposta de porta única d’usuaris al sistema entre Serves i Socials i
Serveis sanitaris.

