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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.
Aquesta responsabilitat recau en persones electes i/o en els membres dels equips locals de
coordinació. En ocasions, la representació forma part de les responsabilitats del personal tècnic
quan són espais de participació que desenvolupen una tasca de frontissa entre l’estratègica i
l’operativa.
Et mostrem el llistat de les representacions per a què ho vegis en conjunt.
6.1. Representacions internacionals
a. Centre Europeu del Voluntariat (CEV)
Membres Assemblea o Plenari
Incidència política i internacionalització del voluntariat de Catalunya. Hi exercim el
dret a vot perquè en som membres. Convocada la Presidència. Delega la
representació en la Vocalia de Relacions Internacionals.
Assistència a esdeveniments
Destaquem el que s’organitza a l’entorn de la Capitalitat europea del Voluntariat
Tasques de representació. Hi assisteix Presidència i/o Vocalia de Relacions
Internacionals.
b. Conferència mundial del Voluntariat (IAVE-CEV)
Cada 4 anys. Hi assisteix Presidència i/o Vocalia de Relacions Internacionals
6.2. Representacions estatals
a. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Consejo Estatal de ONGs de Acción Social.
Incidència política i territorial. Hi assistim en tant que plataforma autonòmica
membre de la PVE. Hi assisteix Direcció i/o Cap de programes.
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b. Plataforma del Voluntariado de España (PVE)
Membres Assemblea o Plenari
Incidència política i territorial. Hi exercim el dret a vot. Convocada la Presidència.
Pot delegar la representació en la Secretaria General o en altres membres el
Consell Directiu.
Escuela de Otoño i Grups de treball
Temes tècnics. Hi assisteixen direcció, cap de programes i/o personal tècnic.
Observatorio del Voluntariado de España Comisión especializada.
Trobada anual on compartir criteris i indicadors per a la recerca. Hi assisteix la
tècnica responsable de Qualitat i Transparència.
6.3 Representacions d’àmbit català
a. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Consell d’Associacionisme i Voluntariat de Catalunya-CAVC
Incidència política. Hi tenim lloc de representació exercit per Presidència.
Comitè d’Ajuda als Refugiats. Temes tècnics en matèria de refugi. Hi assisteix
direcció o la tècnica responsable de l’Àrea de Promoció Comunitària
Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat. S’hi treballen
temàtiques tècniques. Hi assisteix el tècnic responsable de l’Escola de
Formació
Reunió anual de la taula sobre transparència de les entitats
Anualment el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural
passa un informe a la subdirecció General de Cooperació Social i Voluntariat de
la Generalitat de Catalunya on som convidats. Hi assisteix la tècnica
responsable de Qualitat i Transparència.
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b. Departament de Salut
Pla Interdepartamental de Salut Pública-PINSAP
Temes tècnics. Hi assisteix la tècnica responsable de l’Àrea de Salut i
Comunitat
Consell Consultiu de Pacients de Catalunya
La FCVS hi participa convidada pel Departament de Salut. Hi assisteix la
tècnica responsable de l’Àrea de Salut i Comunitat
Pla interdepartamental d’Atenció i Interacció Social i Sociosanitari-PIAISS
Temes tècnics. Hi assisteix la tècnica responsable de l’Àrea de Salut i
Comunitat.
c. Departament de Justícia
Taula de participació Social-TPS. Membres del Plenàri
Incidència política. Convocats com a membres de la Taula. Hi assisteix direcció
i/o tècnics de referència.
d. Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
Presidència en la Junta Directiva de l’entitat i membres del Plenari
Incidència política. Hi exercim la Presidència, en la persona de Francina Alsina.
Hi participa Presidència de la FCVS.
Grups de treball de La Taula
Temes tècnics. Hi participen direcció i responsables tècnics de la FCVS.
En aquest moment: Subvencions, M4Social, Treball sociosanitari i Treball
comunitari. Hi assisteixen persones de l’equip tècnic
e. Observatori del Tercer Sector (OTS)
Consell assessor de l’OTS
La Junta Directiva de l’OTS compta amb el suport d’aquest consell per a
l’establiment de línies estratègiques. Hi assisteixen Presidència i Direcció.
f.

Respon.cat
Consell Social i membres del Jurat dels seus premis anuals
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Incidència política. Convocada Presidència.
g. Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC)
Membres del Jurat dels reconeixements anuals. Convocada Presidència.
h. Associació Barcelona Futur on s’hi incorpora a títol personal, Presidència de la FCVS,
www.barcelonafutur.cat
i.

Plataforma Pobresa Zero:
Aglutina organitzacions i entitats d'acció social per instar el govern que inclogui a
l’agenda política 41 mesures en els àmbits d’economia i mercat de treball, habitatge,
educació, salut i serveis sociosanitaris, prestacions socials. Presidència delega la seva
presència en la Vocalia de Pobresa.

j.

Observatori de la discapacitat física (ODF): membres del Consell Social
La missió de l’IODF és aprofundir i generar coneixement sobre la discapacitat per garantir
els drets del col·lectiu i el consell social aporta reflexió i coneixement sobre temes
d'interès, i prioritats de l’Observatori. Convocada Presidència

k. Centre promotor-Aprenentatge i Servei. La FCVS n’és entitat col·laboradora de
l’Associació Centre Promotor d’ Aprenentatge i Servei. Amb veu, sense dret a vot. Hi
participen persones tècniques de la FCVS.
6.4. Les representacions locals
Barcelona
a. Ajuntament
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 co-responsabilitat. Hi assisteix: Coordinació territorial de Barcelona
Consell Municipal de Benestar Social: membres del Plenari i la Permanent. Òrgan
consultiu i de participació de l'àmbit de benestar social a la ciutat de Barcelona. Hi
assisteix: una persona membre de l’Equip local de Coordinació

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva: membres del Consell de la Governança,
de la Comissió d’Acció i Assemblea. A banda, som referent d’una Xarxa d’Acció de l’Acord
(Xarxa per una ciutadania Activa i Compromesa) 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
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totes les persones. Hi assisteixen: una persona membre de l’equip local de
Coordinació i la tècnica responsable de Barcelona.
b. Consell 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. Hi exercim la
vicepresidència a la Junta Directiva i som membres del plenari. L’exerceix la Coordinació
territorial de Barcelona.
Girona
a. Ajuntament
Consell assessor de ‘La Sopa’. Centre d’acollida i Serveis Socials
El Centre d’Acolliment i Serveis Socials “La Sopa” és una entitat de caràcter social i
assistencial adreçada a la població "sense sostre" mancada d'habitatge o en situació de
pobresa severa o exclusió. Es gestiona a través d’un consoci del qual la federació en
forma part. Hi assisteix la Coordinació territorial de Girona.
b. Consell Editorial de l'ARA Comarques Gironines: membres del consell.
D’entre les missions més importants del consell es destaca la d’avaluar la tasca que es
du a terme, estimular nous projectes i expressar la diversitat de les comarques gironines
a través de sectors molt diversos
Hi assisteix la Coordinació territorial de Girona.
c. Càtedra de RSU de la UdG membres de la comissió organitzadora desplegament
estratègic de la FCVS al territori. Hi participa la Coordinació territorial de Girona
Lleida
a. Ajuntament
Consell Municipal de Benestar i Acció Social.:membres de ple dret d’aquest òrgan
col·legiat de participació comunitària per a l’assessorament, consulta, proposta i
participació en matèria de serveis socials al nostre municipi.
Consell Municipal, de Gent Gran membres amb veu i vot d’aquest òrgan de participació
per a l’impuls de les iniciatives adreçades a gent gran.
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Consell Municipal de Persones amb Discapacitat membres amb veu i vot d’aquest
òrgan de participació per a l’impuls de les iniciatives adreçades a amb alguna discpacitat
b. Comissió 3.4 Espai de confluència de tres plataformes civils que 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.
c. Consell Participatiu de l’Orfeó Lleidatà: membres del Consell que té la missió
d’aconseguir que el teixit associatiu cultural i social de les terres de Lleida es vinculi en la
gestió de l’Espai Orfeó, potenciant els usos de la cultura com a eina d’inclusió i fomentant
el treball en xarxa.
A tots els espais hi assisteixen/participen la Coordinació territorial de Lleida i la tècnica
responsable de Lleida
Tarragona i terres de l’Ebre
a. Ajuntament de Tarragona
Xarxa de famílies cuidadores: membres de la xarxa. Una colla d’entitats que atenen
malalties cròniques o de llarga durada. Hi assisteix la tècnica responsable de
Tarragona.
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Persones representants a aquests òrgans
Representació

Representant1

Centre Europeu del Voluntariat (CEV)

Carmen T

Conferència Mundial del Voluntariat

Jordi B/Carmen T

Plataforma del Voluntariado de España

Jordi B

Grups de treball i Escuela de Otoño

Carmen G/tècnics

Consejo Estatal de ONGs (en nom de la PVE) Eulàlia M/Carmen G
Observatorio del Voluntariado

Montserrat P

Departament de Treball Afers Socials i Famílies
Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat Jordi B
de Catalunya.

(Eulàlia M suplència)

Comitè Ajuda Refugiat

Eulàlia M, Carmen G,
Berta B

Pla

de

formació

de

l'associacionisme Daniel M

voluntariat de Catalunya (PFAVC)
Reunió anual de la Taula sobre transparència
de les entitats

Montserrat P

Consell Social Observatori de la Discapacitat
Física

Jordi B

Departament de Salut
Pla interdepartamental d’Atenció i Interacció
Social i Sociosanitari-PIAISS

Lara B

Pla Interdepartamental de Salut PúblicaPINSAP

Lara B

Procés participatiu elaboració nova Carta del Marta S, Eulàlia M,
Voluntariat de Salut

Carmen G, Lara B

Consell Consultiu de Pacients de Catalunya

Lara B

Departament de Justícia
Taula de Participació Social (TPS)

Eulàlia M, Esther P

Taula Tercer Sector

1

Junta Directiva

Francina A

GT Subvencions

Montserrat P, Laura C

GT M4Social Innovació

Montse R, Montserrat P

GT Sociosanitari

Lara B

En verd les representacions polítiques i en blau les tècniques
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GT Comunitari

Lara B

Respon.cat

Jordi B

Institut de Drets Humans. Jurat

Jordi B

Consell Assessor de l’OTS

Jordi B, Eulàlia M

Plataforma Pobresa Zero

Enric C

Observatori Discapacitat Física

Jordi B

Centre Promotor Aprenentatge i Servei

Eulàlia M, Berta Barquer

Ajuntament de Barcelona
Plenari Consell de Ciutat,
Consell

Municipal

de

Albert F
Benestar

Social Helena Cascalló

(permanent i plenari)
Grup de Salut cel CMBS

Marta S

L’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Anna S

Consell d’Associacions de Barcelona

Albert F

Consell assessor de ‘La Sopa’. Centre d’acollida i

Maria S

Serveis Socials
Consell Assessor del diari ARA

Maria S

Càtedra RSU de la UdG

Maria S

De l’Ajuntament de Lleida
Consell Municipal de Benestar i Acció Social
Consell Municipal de gent gran

Rosa P
(Núria F suplència)
Rosa P
(Núria F suplència)

Rosa P
Consell Municipal de persones amb discapacitat (Núria F suplència)
Consell Participatiu de l’Orfeó Lleidatà

Rosa P
(Núria F suplència)

Comissió 3.4’

Rosa P
(Núria F suplència)

Xarxa de Famílies Cuidadores de Tarragona

Laura de la M

