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Acabem un any més i us volem rendir comptes de què hem fet a la Federació
al llarg del 2018. La transparència és un dels valors que ens ha d’acompanyar
sempre, tant en relació a les activitats que realitzem i a les quals les entitats
hi participeu, com en la presentació de les despeses i l’origen d’on hem obtingut els recursos per a desenvolupar el nostre pla d’actuació.
Pla que persegueix 4 objectius generals:
1. Cohesionar el conjunt d’entitats des de la participació a la xarxa
2. Impulsar i enfortir el desplegament territorial de Voluntaris.cat
3. Visualitzar i posar en valor el voluntariat
4. Territorialitzar la sostenibilitat de Voluntaris.cat amb visió de conjunt
Possiblement en d’altres moments històrics no ha calgut parlar de transparència, però actualment, hem d’insistir-hi constantment i ser molt curosos,
des del nostre compromís personal i col·lectiu: es tracta d’exercir la responsabilitat ètica que ens heu delegat i que hem acceptat amb agraïment
i respecte.
Aquest any 2018, per a mi ha estat un any molt intens i rellevant perquè he
assumit la presidència de la Federació. És cert que m’havia incorporat al Consell Directiu sota el mandat de la meva predecessora, Francina Alsina, i això ja
m’havia permès adquirir una visió més global del món del voluntariat català.
Però el fet d’assumir una presidència d’una entitat tan rica, dinàmica i diversa
com és la FCVS, m’ha facilitat un contacte directe amb moltes entitats que
no coneixia i de les quals admiro el seu compromís cap a persones molt vulnerables de la nostra societat. El fet d’haver pogut participar i escoltar les
entitats, cadascuna des de la peculiaritat del territori on desenvolupa la seva
acció, a través de les assemblees de la Federació, del programa de govern
‘Ben a prop teu’, de grups de treball... m’ha permès adquirir més coneixement
d’una manera molt pràctica, sense massa teories.
També vull destacar, enguany, dues publicacions molt rellevants per al voluntariat del nostre país: l’ ‘Estudi de l’Associacionisme i Voluntariat a Catalunya’, publicat per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, i ‘El
Panoràmic 2017’ publicat pel propi sector. En aquest moment s’estima que a
Catalunya hi ha entre 23.000 i 25.000 entitats sense afany de lucre actives,
que incorporen unes 510.000 persones. Aquesta xifra és espectacular sobretot, si tenim en compte que majoritàriament es tracta de persones actives
que dediquen un temps setmanal o mensual (cadascuna segons les seves
circumstàncies i disponibilitats) a fer tasques i actuacions a favor d’altres
persones.
Des d’aquí us vull encoratjar a seguir sent persones tan generoses, alhora
que crítiques, i a apoderar-nos com a voluntàries i voluntaris que contribuïm
a construir un país més just i solidari. Endavant!

Jordi Balot
President FCVS
Març de 2019
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L’ inventari de la
FCVS, a abril 19:

Persones voluntàries de programes

Persones voluntàries electes al Consell Directiu

Persones assalariades
Representen un conjunt de 13,86 jornades completes de 37,5 h, segons
conveni d’oficines i despatxos

339
Entitats federades

18

Entitats pertanyen al viver de
grups de voluntariat (SCV)

8

--A estructura, lloc on per requisit legal i necessitat funcional
despleguem la planificació del
nostre treball. A abril 19 hi destinem 4 nòmines que sumen 3,73
jornades completes

--A àrees de programes, lloc de
creació d’iniciatives de valor
afegit per a les entitats dels 4
territoris. A abril 19 hi destinem
6 nòmines i ¾ que sumen 5,40
jornades completes

--A territoris, lloc de proximitat
des d’on intervenim en directe,
treballem en xarxa i administrem serveis. A abril 19 hi destinem 4 nòmines i ¾ que sumen
3,77 jornades completes

--A serveis, lloc des d’on despleguem intervencions de continuïtat per a les entitats dels 4
territoris. A abril 19 hi destinem
1 nòmina i ½ que sumen 0,96
jornades completes

164.640 €

Entitats sol·licitants d’alta

7

Aportació gratuïta anual del voluntariat de la
FCVS, calculada en costos/hora

Entitats informants de baixa

32

Beques
completes
atorgades 2019

12

Beques
parcials
atorgades 2019

Qui ens ha ajudat
econòmicament en el 2018:
Administració Pública:
--Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies
--Departament de Territori
i Sostenibilitat
--Agència Catalana de Residus
--Departament de Salut

--Departament de Justícia

--Ajuntament de Cambrils

--Diputació de Barcelona

--Ajuntament de Reus

--Ajuntament de Barcelona
--Diputació de Girona
--Ajuntament de Girona
--Diputació de Lleida
--Ajuntament de Lleida
--Diputació de Tarragona
--Ajuntament de Tarragona

Col·laboracions privades:
--Fundació Bancària La Caixa
--Fundació Repsol
--Fundació Serra Santamans
--Festival Strenes
--Suez/Aigües de Barcelona
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Uns quants èxits
innovadors
Parlem d’èxit innovador, quan les nostres actuacions,
tot i quedar emmarcades en el Pla anual aprovat per
l’assemblea i lligades a procediments, avancen cap a la
innovació amb molta prudència, gràcies a grups motor,
a proves pilot, a assajos per encert/error, tot fent-les
compatibles amb la sostenibilitat econòmica

EN LA GOVERNANÇA
• Renovem el Consell Directiu, en un
clima de continuïtat
• Endrecem funcions de càrrecs i
equips de govern
• Aprovem el Manual de Representants de la FCVS, de responsabilitats, competències, funcions,
espais de representació, etc.
• Ocupem la Presidència de La
Taula, en un moment de canvi
de rumb d’aquest organisme i de
reforç del Tercer Sector. El comiat
de Francina Alsina es dóna en un
clima festiu i de reconeixement als
8 anys de col·laboració

EN EL TREBALL TÈCNIC D’ÀREES
SERVEIS
1. Avancem cap a un voluntariat
inclusiu, treballat en xarxa, amb
enfocament comunitari:
• Creem a Tarragona el programa
Vol.In que facilita a persones
immigrades poder ser voluntàries
d’entitats
• Generem circuits de derivació de
persones d’origen extra-comunitari
ateses en entitats d’asil i refugi

per a ser voluntàries d’entitats de
Barcelona (1)
• Ens obrim a la inclusió de la diversitat convocant a Barcelona, la
Jornada ‘Voluntariat per a tothom:
inclusió i accessibilitat’ conjuntament amb la Federació Dincat (2)
• Millorem la usabilitat de la Borsa
‘Voluntariat en un clic’ per a fer-la
més accessible

INCREASE
YOUR CONTACT
NETWORK !

Participate and become

a volunteer !

BE AN ACTIVE
PART OF THE
COMMUNITY:

meet people

Federació Catalana de Voluntariat Social

VOLUNTARIS.CAT
WE WILL FIND THE PLACE THAT BEST FITS
YOUR INTERESTS AND MOTIVATION

strengthen
the links with
your new
environment

ge

1

2
Atenció: Tots els textos en gris que apareixen en aquesta pàgina són linkables

Som
transparents

Apostem pel
coneixement

improve the langua

collaborate with
your neighbours

Ens afirmem en
l’economia social

Som més
pròxims

YOUR EXPERIENCE AND KNOWLEDGE

can be useful to the associations of your city

Avancem cap a
un voluntariat
inclusiu

Atenció: Tots els textos en gris que apareixen en aquesta pàgina són linkables
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3. Avancem en eines de participació i transparència

2. Ens afirmem en l’espai de
treball de l’Economia Social i
Solidària i l’RS
• Signem conveni de col·laboració
amb la Xarxa d’Economia Solidària
-XES• Organitzem la 1a jornada ‘Mercat
social, voluntariat i Economia
Social. Junts per la transformació!’
a l’Espai La Fontana (5)
• Facturem en el El Mercat Social
prop de 12.500 € en vendes
• Augmentem la dotació de la 1a
categoria del nostre Premi Lluís
Martí fins a 4.000 € (1)
• Signem conveni amb Suez/Aigües
de Barcelona per al desplegament
del seu voluntariat expert al servei
d’entitats federades, en el marc de
la seva RS (2)

• Organitzem la 1a sessió formativa
‘Transparència i comunicació en
web!’ de suport i acompanyament
per al compliment de la Llei de
Transparència en la seva comunicació interna i externa
• Obtenim el segell Balanç Social
nivell 2, eina amb la què comptem
per a la rendició de comptes i la
mesura d’impacte social, ambiental i de bon govern

Federació Catalana de Voluntariat Social
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Signem conveni de
col·laboració amb la
Xarxa d’Economia
Solidària -XESObtenim el segell Balanç
Social nivell 2

• Ens afegim, com a entitat motor, a
la Plataforma Decidim de l’Ajuntament de Barcelona, eina en línia
per a la implementació de processos de participació interns

• Acordem amb la càtedra d’RS
de la Universitat de Girona i la
Fundació Ramon Noguera la
convocatòria de sessions de debat
i sopars a l’entorn de qüestions
actuals d’interès per a les entitats
gironines (4)

5

• Produïm el vídeo‘Regals solidaris
que multipliquen somriures’ per incentivar el consum responsable (3)
• Participem com a ponents a la jornada ‘El mercat social al Tercer Sector
Social de Catalunya. Si ets mercat
social, no et compraries a tu mateixa?’
organitzat per La Confederació (6)

4

1

2

3

6
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4. Apostem per més proximitat i
més ‘quilòmetre zero’
• Obrim una línia de col·laboració
amb el projecte Radars de l’Ajuntament de Barcelona gràcies a
l’expertesa del nostre programa
Grans Actius (1)
• Apostem pel Servei Comunitari
que desplega el Departament
d’Educació a tots els centres educatius d’arreu de Catalunya, amb
la nostra proposta innovadora del
programa Mirades

12

• Signem conveni amb la Coordinadora d’Entitats del Poble Sec per
enfortir activitats de la xarxa associativa del barri de Barcelona (2)

Federació Catalana de Voluntariat Social
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contenen aquest component
comunitari: incorporen la participació d’altres protagonistes de la
xarxa territorial

• Convoquem la 5a edició del TAST
Social a Tarragona -Trobada d’Associacions Socials del Tarragonèsamb una proposta comunitària en
la què hi són presents empreses
locals, centres educatius, esplais i
entitats del sector (3)
• Les nostres fires locals (organitzades a Girona, a Lleida i a Reus)
1

2

3
Atenció: Tots els textos en gris que apareixen en aquesta pàgina són linkables
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Algunes dades
de continuïtat
EN LA GOVERNANÇA
Representacions del Consell Directiu i dels equips locals de coordinació:
• 15 Locals (Consell Municipal de
Benestar Social, Consell d’Associacions de Barcelona, Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva,
Consell Assessor del Diari Ara,
Consell Municipal de Benestar i

Acció Social de Lleida, Xarxa de
Famílies Cuidadores de Tarragona,
entre d’altres)
• 17 d’àmbit català (Consell d’Associacionisme i Voluntariat de
Catalunya, La Taula d’Entitats del
Tercer Sector, Respon.cat, entre
d’altres)

• Aportem criteri i continguts en el
procés participatiu de redacció de
la nova Carta de Voluntariat de
Salut. Procés a dia d’avui aturat
pel Departament de Salut
• Dissenyem el cos i els continguts
del qüestionari de recerca que l’àrea
de Salut i Comunitat de la FCVS
farà arribar en el 2019 a la xarxa
hospitalària i sociosanitària de Catalunya, sobre l’estat del voluntariat
• Participem en la recollida qualitativa de continguts de l’Estudi
d’Associacionisme i Voluntariat a
Catalunya elaborat per l’Observatori del Tercer Sector -OTS- sota
encàrrec de la Direcció General
d’Acció Cívica i Comunitària
• Presentem els resultats de l’estudi
encarregat per la FCVS a l’Obser-

vatori de la Discapacitat Física
-ODF- i a l’OTS ‘Voluntariat i
discapacitat’
• Recollim les aportacions de:
-Begoña
Roman a la 13a Jornada
Catalana de Voluntariat en l’àmbit de la Salut

Reprentacions
d’àmbit local

6. Caminem cap a una marca
comuna
Presentem el Llibre d’Estil per a
una harmonització dels productes
de comunicació interna i externa de
la FCVS

17

Representacions
d’àmbit català

--Oriol Amorós al Sopar-Tertúlia
de Girona: acollida a les persones
immigrades, càtedra RS de la UdG

3

--Rafael Allepuz en la 8a Jornada
de Voluntariat Social a la UdL
--Charo Sillero i Núria Monsalve
sobre el valor transformador que
aporta el voluntariat a l’Economia
Social, en la taula de debat de
la Fira d’Economia i Solidària de
Catalunya (4)

Representacions
d’àmbit estatal

1

-Jordi
Via en la Jornada ’Mercat social, voluntariat i Economia Social.
Junts per la transformació!’

Atenció: Tots els textos en gris que apareixen en aquesta pàgina són linkables

• 1 d’àmbit europeu (Centre Europeu
del Voluntariat)

15

4

5. Més coneixement, dades i
discurs a favor del voluntariat i
del sector

• 3 d’àmbit estatal (Plataforma de
Voluntariado de España, Observatorio del Voluntariado de España,
Consejo Estatal de ONGs)

Representacions
d’àmbit europeu

Atenció: Tots els textos en gris que apareixen en aquesta pàgina són linkables
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EN EL TREBALL TÈCNIC
D’ÀREES I SERVEIS
1. Àrea Promoció Comunitària del
Voluntariat:

Promocionem
el voluntariat a
nivell comunitari

• Sessions (in)formatives:
--Barcelona: 10 sessions amb 84
assistents

Avancem en Economia Social i RS

• Sessions formatives en centres
educatius:

Consolidem
l’àrea de salut
i comunitat

--Barcelona: 10 centres, 13 sessions amb 325 participants

Creixem en
comunicació
i transparència

--Tarragona: 3 centres amb 61
participants

--Lleida: 3 centres amb 120 participants

• Vídeos editats del programa
Mirades:

Aconseguim
resultats

--Barcelona: 2 centres d’ensenyament secundari i 1 d’universitari;
11 entitats col·laboradores; 7
vídeos editats

1

--Tarragona: 2 centres d’ensenyament secundari; 3 entitats col·laboradores; 2 vídeos editats
• Itineràncies d’exposicions:
--Lleida: 1 exposició, 5 itineràncies
amb 850 assistents
2

3

--Tarragona: 2 exposicions, 10 itineràncies amb 4.200 assistents

• Fires i altres activitats en espais
oberts:
--Barcelona:
»»Taller ‘Mural urbà: veu i viu el
voluntariat’ dins la Fira ‘Associa’t a la Festa’, Pl. Catalunya,
el dia 22/09/2018, amb 200
participants (1)
»»Estand a la Fira de Sant Jordi, Rambla Catalunya, el dia
23/04/18, amb 3.500 visitants i
230 roses venudes (2)
»»Estand a la 7a edició de la
Fira d’Economia Solidària de
Catalunya, recinte Fabra i
Coats de Sant Andreu, els dies
27-28/10/2018, amb 11.000
visitants firals
»»Taller ‘Bons, reciclats i ecològics: Descobreix els productes
de consum responsable’ dins la
Fira de Consum Responsable i
d’Economia Social i Solidària, a
la Pl. Catalunya, del dia 21/12/18
al 4/01/19, amb 60 participants
--Girona:
»»Fira d’entitats dins el Festival Strenes, Pl. Catalunya, el dia 21/04/18,
amb 6.000 visitants firals (3)

• El Concurs de Relats:
--Girona: Acte de lliurament a
la Llibreria Empúries, el dia
21/05/2018, amb 25 assistents i
12 relats originals

4

--Lleida: Acte de lliurament a
la Biblioteca Pública, el dia
12/04/18, amb 60 assistents, 11
relats originals adults i 3 relats
originals joves

Atenció: Tots els textos en gris que apareixen en aquesta pàgina són linkables

--Lleida:
»»Fira d’entitats de Voluntariat
Social, Pl. de la Catedral, el dia
6/04/18, amb 1.000 assistents (4)
»»6a edició de la Caminada popular ‘El Voluntariat en marxa’,
amb origen i final als Jardins
Ernest Lluch, el dia 15/04/18,
amb 100 participants
--Tarragona:
»»5a edició del TAST Social,
ubicat a la Pl. Corsini, el dia
1/6/2018, amb 250 participants
a les activitats i 2.500 assistents
a l’espai firal
»»3a Mostra d’Entitats de Voluntariat de Reus, a la Plaça Prim, en
el marc de la celebració del Dia
Internacional del Voluntariat, el
dia 5/12/2018 amb 100 participants a les dinàmiques proposades i 1.000 visitants a la mostra

Memòria 2018
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2. Àrea Voluntariat, Economia
Social i RS
Programa Guanyem-hi tots

Programa El Mercat Social (1-2)

--Donacions distribuïdes: 57

--34 entitats sòcies venedores

--Unitats donades: 2.719 per un
valor econòmic de: 167.700€

»»Barcelona 26

--Entitats receptores: 40

»»Lleida 5

»»Girona 1

»»Barcelona 37

»»Tarragona 2

»»Girona 1

--1.064 productes venuts en línia
per un import d’11.200€

»»Lleida 1
--Empreses i particulars donants: 18

--253 productes venuts presencialment per un import de 1.250€

--Reducció d’emissions: 47.756,77
kg de CO2

--6 campanyes de transport gratuït

»»Tarragona 1

--511 clients registrats al web

• Web El Mercat Social

• Web Guanyem-hi tots!
--4.712 visites

--19.113 visites web

--13.428 pàgines servides

--102.276 pàgines servides
• Xarxes El Mercat Social

• Xarxes Guanyem-hi tots!
--511 seguidors Facebook

--3.654 seguidors Facebook

--458 seguidors Twitter

--2.099 seguidors Twitter
--613 seguidors d’Instagram obert
el juliol 18

11 motos donades per
Barcelona de Serveis
Municipals

• Butlletins El Mercat Social
--19 butlletins enviats

Programa VolCor
El nostre programa d’acompanyament a empreses ordinàries i a d’altres institucions que volen orientar,
en el marc de la seva RS, un Pla de
voluntariat entre els seus treballadors/es per al suport d’entitats de la
xarxa catalana
• A Barcelona, Suez-Aigües de Barcelona formalitza el seu compromís amb la signatura d’un conveni,
a partir del qual inicien el seu
treball amb dues entitats federades: Aspasim i Centre d’Acollida
Assís. Es tracta d’una fórmula de
voluntariat expert al servei del
voluntariat d’aquestes entitats
• A Lleida, Mahou San Miguel, Plusfresc i l’Associació de Voluntaris
Caixa sol·liciten assessorament
sobre voluntariat corporatiu i/o donen suport a la Caminada Popular
de la FCVS
• A Tarragona, la Fundació Repsol
arriba a un acord amb la FCVS per
ser present i impulsar el TAST

Els nostres Premis a la RS
Catalunya
• 4a edició Premi Lluís Martí al
Valor Social: a la millor pràctica
d’RS, amb el voluntariat com a
protagonista
--S’hi presenten 26 originals
--Patrocini de la 1a categoria:
Fundació Bancària Obra Social
La Caixa
--Dotació 1a categoria: 4.000 €
--Entitat guanyadora: SOM Fundació. Projecte: Jo també puc fer
voluntariat
--Lloc de lliurament: La Pedrera
(Barcelona)
--Patrocini de l’accèssit: El Mercat
Social de la FCVS

Barcelona

Girona

• 1a edició Premi a la construcció de
la millor comunitat local socialment responsable (1)

• 21a edició Premis de Voluntariat
de Girona (2)

--S’hi presenten 17 originals

• Premi Fundació Antoni Serra
Santamans

--Patrocini: Suez/Aigües de Barcelona

--S’hi presenten 10 originals

--Dotació: 1.500€

--Patrocini: Fundació Serra Santamans

--Entitat guanyadora: Associació
Nou Horitzó
Projecte: Les àvies i els avis
escriuen contes i els infants els
dibuixen

--Dotació: 1.500€
--Entitat guanyadora: Esplai Rialles
Projecte: Voluntariat
de l’Hospital de Palamós

--Lloc de lliurament: La Pedrera
(Barcelona)

--Lloc de lliurament: Pavelló Municipal d’Esports de Fontajau
• Premi Strenes

--Dotació accèssit: compra per
valor de 300€
--Entitat Guanyadora: Ressò,
Associació de Musicoteràpia.
Projecte: Música a l’Hospital
--Lloc de lliurament: La Pedrera
(Barcelona)

--2.107 subscriptors

--S’hi presenten 10 originals
--Patrocini: Festival de Música
de Girona
--Dotació 1.500€
--Entitat guanyadora: Fundació
Escola Sant Vicenç de Paül.
Projecte: Ksameu
--Lloc de lliurament: Pavelló Municipal d’Esports de Fontajau

1

COMPRA SOCIAL

a un click!

Una experiència de compra responsable amb
productes i serveis elaborats per entitats socials
Descomptes
i promocions
Amb el suport de:

Regals
solidaris

Transport
on vulguis

1

Segueix-nos a:

Atenció: Tots els textos en gris que apareixen en aquesta pàgina són linkables

2

2

Atenció: Tots els textos en gris que apareixen en aquesta pàgina són linkables
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3. Àrea Salut i Comunitat
13a Jornada Catalana de Voluntariat en l’àmbit de la salut ‘Ètica
i Voluntariat’ el dia 27/10/2018,
a l’Hospital Universitari de la Vall
d’Hebron, amb 225 assistents
Treball en xarxa amb el grup d’entitats de salut mental
Les 13 entitats del Grup de treball,
en 2 sessions, acorden i orienten
els continguts inclusius de la primera edició del curs de formació en
aquest àmbit

Federació Catalana de Voluntariat Social

4. Comunicació i Transparència
Programa comunitari Grans
Actius
Compta amb els següents actius:
• Centres d’Atenció Primària
i entitats participants: 10 CAPS
i 5 entitats
--CAP Carles Ribas, amb la Unió
d’Entitats de la Marina
--CAP Casernes, pendent
d’acordar vincle amb entitats
de voluntariat
--CAP El Clot, pendent d’ acordar
vincle amb entitats de voluntariat
--CAP La Marina, amb la Unió
d’Entitats de la Marina
--CAP Les Hortes, amb
l’Associació Avismón

--CUAP Manso,
amb l’Associació Avismón
--CAP Pare Claret, pendent
d’acordar vincle amb entitats
de voluntariat
--CAP Ramon Turró, amb
la Fundació Pere Relats
--CAP Sant Ildefons, amb
la Fundació per a l’atenció
de persones amb dependència
--CAP Olesa Montserrat, amb
l’Associació de voluntaris d’Olesa
• Persones voluntàries: 29

Web Voluntaris.cat

Aparicions en mitjans

--89.406 visites web

--Premsa: 28

--190.957 pàgines servides

--Ràdio: 14

--237 notícies publicades

--TV: 6

--187 agendes publicades

--Butlletins digitals: 63

--29 articles d’opinió

--Altres Mitjans digitals: 91

Butlletins Voluntaris.cat
• Voluntaris.cat/quinzenal:

Portal Social de Xarxanet
--73.606 pàgines vistes

--24 butlletins enviats

--107 notícies publicades

--7.839 subscripcions

--23 especials publicades

• FCVS Informa

• Persones ateses: 237

--19 butlletins enviats

• Acompanyaments: 475

--510 subscripcions
Xarxes Voluntaris.cat
--5.958 seguidors Facebook

--112 agendes publicades
--Continguts al rànquing
dels ‘25 més visitats’:
34 continguts anuals
--Nota mitjana a l’Índex de Qualitat de Continguts -IQC-: 9,03

--8.458 seguidors Twittter

Atenció: Tots els textos en gris que apareixen en aquesta pàgina són linkables

Atenció: Tots els textos en gris que apareixen en aquesta pàgina són linkables
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Jornades de debat i reflexió:

5. RESUM DELS RESULTATS DELS SERVEIS PER TERRITORIS

--Barcelona

Barcelona
875 derivacions de persones
voluntàries

Borsa voluntariatenunclic.cat
762 ofertes publicades
278 entitats

Formacions
41 cursos i càpsules
Alumnes

Jornades de debat i reflexió
7 jornades debat i reflexió
299 assistents

683 assessoraments a entitats,
empreses i institucions

Assegurances per a persones
voluntàries contractades
5.787 persones assegurades
170 entitats han contractat
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Girona

Lleida

Tarragona

737

14

40

85

664
237

33
17

33
13

32
11

31
532

3
61

4
58

2
46

3

2

1

1

149

93 100 50

605

12

38

--Girona

»»Jornada amb la Federació Dincat ‘Voluntariat per a tothom:
inclusió i accessibilitat’ (Casa
del Mar), el dia 11/05/2018, amb
71 assistents (1)
»»Jornada ‘Mercat Social, voluntariat i Economia social: junts per
la transformació!’ (Centre Jove
La Fontana), el dia 8/11/2018,
amb 40 assistents (3)
»»Jornada ‘Voluntariat inclusiu.
Un valor en creixement’. Presentació de l’estudi encarregat
a l’ODF i a l’OTS (Palau Robert),
el dia 14/11/2018 , amb 38
assistents (4)

28

Sopars-tertúlia coorganitzats
amb la Càtedra de Responsabilitat Social Universitària de la
Universitat de Girona:
»»1r sopar-tertúlia ‘L’acollida
de persones voluntàries’ el
4/10/2018 amb 45 assistents
»»2n sopar-tertúlia ‘Fem prou la
ciutadania per facilitar la vida de
les persones amb discapacitat’
el 8/11/2018 amb 48 assistents
--Lleida
»»8a Jornada realitzada amb la
Universitat de Lleida -UdL‘Voluntariat Social’ (Sala de

Juntes de la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social),
el dia 9/10/2018, amb 100
assistents (5)
--Tarragona
»»Presentació del nou programa
Vol.In (Sala de Graus del Campus
Catalunya de la Universitat Rovira
i Virgili -URV-), el dia 18/12/2018,
amb 50 assistents (2)

Reforcem les aliances
amb les universitats
públiques del territori

1

2

4

5

4.557 255 592 383
125

18

13

14

3

Atenció: Tots els textos en gris que apareixen en aquesta pàgina són linkables
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Ingressos

BALANÇ DE SITUACIÓ
Actiu
A) Actiu no corrent

II. Immobilitzat material
2. Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material
V. Inversions financeres a llarg termini
1. Instruments de patrimoni
5. Altres actius financers

B) Actiu corrent

II. Existències
2. Matèries primes i altres aprovisionaments
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar
3. Deutors varis
6. Altres crèdits amb les Administracions Públiques
V. Inversions financeres a curt termini
5. Altres actius financers
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
1. Tresoreria

2017

2018

17.562,84 €

11.659,21 €

544.573,90 €

370.054,32 €

12.980,72 €
12.980,72 €
4.582,12 €
3.933,69 €
648,43 €

3.900,00 €
3.900,00 €
283.863,14 €
37.388,19 €
246.474,95 €
331,39 €
331,39 €
256.479,37 €
256.479,37 €

2017

2018

Total Ingressos propis

193.384,20 €

163.905,73 €

Total Ingresos públics

375.908,56 €

450.053,99 €

Total Ingressos privats

32.000,00 €

27.500,00 €

Total Ingressos propis + públics + privats

601.292,76 €

641.459,72 €

2.298,77 €

20.366,06 €

Prestació serveis organismes públics
Prestació serveis entitats privades
Factures i matrícules Formació
Assegurances voluntariat
Quotes El Mercat Social
Quotes Guanyem-hi tots!
Quotes entitats federades

Tancament
econòmic 2018
7.077,09 €
7.077,09 €
4.582,12 €
3.933,69 €
648,43 €

3.900,00 €
3.900,00 €
263.768,60 €
44.296,44 €
219.472,16 €
331,39 €
331,39 €
102.054,33 €
102.054,33 €

Subvenció Dept TASiF IRPF
Subvenció Dept TASiF (Conveni)
Subvenció Dept. Salut
Subvencions diverses Dept. TASiF
Subvenció Agència catalana de residus
Subvenció SOC
Subvenció Diputació Barcelona
Subvenció Diputació Girona
Subvenció Diputació Lleida
Subvenció Diputació Tarragona
Subvencions diverses Ajuntament Barcelona
Subvenció Ajuntament Girona
Subvenció Ajuntament Lleida
Subvenció Ajuntament Tarragona
Subvenció Conveni de Caixes
Subvencions diverses Fundació ‘La Caixa’

Total Donatius i altres ingressos

A-1) Fons propis
V. Resultats d’exercicis anteriors
1. Romanent
2. (Resultats negatius d’exercicis anteriors)
VII. Resultat de l’exercici

B) Passiu no corrent

II. Deutes a llarg termini
5. Altres passius financers

C) Passiu corrent

III. Deutes a curt termini
5. Altres passius financers
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar
1. Proveïdors
b) Proveïdors a curt termini
3. Creditors varis
4. Personal (remuneracions pendents de pagament)
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques
VI. Periodificacions a curt termini

Total patrimoni net i passiu

212.098,05 €

243.733,47 €

8.750,00 €

8.750,00 €

341.288,69 €

129.230,06 €

212.098,05 €
196.747,67 €
359.248,64 €
-162.500,97 €
15.350,38 €
8.750,00 €
8.750,00 €

100.000,00 €
100.000,00 €
97.864,09 €
206,50 €
206,50 €
77.110,72 €
238,19 €
20.308,68 €
143.424,60 €

562.136,74 €

243.733,47 €
212.098,05 €
374.599,02 €
-162.500,97 €
31.635,42 €
8.750,00 €
8.750,00 €

0,00 €
0,00 €
69.814,64 €
453,25 €
453,25 €
47.791,60 €
0,00 €
21.569,79 €
59.415,42 €

56.297,37 €
3.180,00 €
23.928,29 €
35.003,54 €
1.140,00 €
325,00 €
73.510,00 €

60.629,92 €
114.376,00 €
61.325,85 €
8.250,00 €
23.270,79 €
2.665,00 €
2.000,00 €
92.600,00 €
6.000,00 €
4.000,00 €
791,00 €

20.000,00 €
12.000,00 €

39.959,22 €
3.809,77 €
20.048,84 €
26.782,90 €
1.170,00 €
140,00 €
71.995,00 €

60.629,92 €
116.089,60 €
39.650,00 €
48.286,22 €
16.606,93 €
22.000,00 €
5.857,50 €
8.000,00 €
3.826,60 €
117.600,00 €
6.000,00 €
4.000,00 €
1.507,22 €
20.000,00 €
7.500,00 €

Total Ingressos
603.591,53 €
661.825,78 €
		
Despeses
2017
2018

Total Actiu
562.136,74 €
381.713,53 €
Total costos salarials
		
Lloguers i desp. comunitats
Patrimoni net i passiu
2017
2018
A) Patrimoni net
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Reparacions i manteniment
Assegurances equipaments
Despeses oficina
Professionals externs
Serveis bancaris
Tributs
Subministraments
Rèntings
Despeses de representació institucional
Despesa assegurances voluntaris
Publicitat i materials de programes
Neteja
Formadors externs
Despeses sensibilització
Dietes i desplaçaments interns

Total Altres despeses
Altres Pèrdues/Guanys
Amortitzacions
Despeses financeres

Total Despeses

-384.263,52 €

-424.346,21 €

-5.064,20 €
-8.368,24 €
-2.169,01 €
-7.306,40 €
-24.409,12 €
-2.320,73 €
-2.673,38 €
-9.794,53 €
-15.958,83 €
-7.505,38 €
-18.445,70 €
-27.195,39 €
-2.641,99 €
-22.999,63 €
-24.320,88 €
-8.568,67 €

-4.943,13 €
-14.058,08 €
-3.061,79 €
-10.284,16 €
-23.410,42 €
-2.343,65 €
-2.241,97 €
-11.433,23 €
-18.440,86 €
-5.974,47 €
-16.482,37 €
-35.306,48 €
-2.718,05 €
-26.459,04 €
-27.058,11 €
-10.427,01 €

-189.742,08 €

-214.642,82 €

-3.715,38 €
-10.520,17 €
-

14.879,24 €
-5.903,63 €
-176,94 €

-588.241,15 €

-630.190,36 €

15.350,38 €

31.635,42 €

381.713,53 €
Resultat
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Alguns reptes
innovadors 2019
Us presentem uns quants dels reptes
innovadors que ens proposem d’aconseguir
durant aquest 2019
Ens satisfà mostrar-vos la proa
de vaixell de la nostra organitzacio: cap on apunta i quin hortizó
persegueix. De nou, tornem a
parlar d’innovació en un marc de
prudència i de sostenibilitat.
No subratllem les tasques de
continuïtat que ja hem mostrat en
la Memòria 2018 perquè totes les
Àrees de programes i tots els Serveis continuaran consolidant la
seva territorialització com a cada
exercici: implementant amb més
eficiència els seus objectius per
tal d’obtenir més bons resultats,
qualitatius i quantitatius

EN LA GOVERNANÇA
• Generem criteri de repartiment
d’ingressos i de despesa anuals
per a l’elaboració del pressupost
anual de l’entitat: per territoris,
per programes, per serveis
i per estructura
• Optem per la tria de proveïdors
amb criteris ètics i abandonem la
companyia d’assegurances Allianz
• Comencem a treballar amb el
Segell Ètic d’Assegurança EthSI
amb el qual compten les companyies Atlantis i Previsora General,
acompanyats per la cooperativa
ARÇ Assegurances
• Signem conveni com a entitat
col·laboradora amb el Centre Promotor d’ApS
• Signem conveni amb la
Plataforma Decidim
• Obrim l’any de la celebració del
30è aniversari de la FCVS amb 4
DIVs locals
• Despleguem propostes polítiques
per a les eleccions municipals
i europees 2019
• Iniciem mecenatge i col·laboració
amb la TV local Igual que jo
de Lleida
• Repensem el programa de govern
‘Ben a prop teu’ després de 3 anys
de rodatge

Atenció: Tots els textos en gris que apareixen en aquesta pàgina són linkables

EN EL TREBALL TÈCNIC
D’ÀREES I SERVEIS
• Iniciem el programa VOL+ de certificació de competències, amb una
experiència pilot, formació de tutors
i seguiment de persones voluntàries, en col.laboració amb la PVE
• Som co-responsables, juntament
amb d’altres entitats formadores de
la xarxa associativa, del 1r Edcamp
Associatiu en el marc del CAB
• Despleguem l’enquesta encarregada a l’OTS, i adreçada a centres
hospitalaris i sociosanitaris de la
xarxa pública catalana, sobre l’estat
del voluntariat després de l’aplicació de la Llei. Un cop recollides les
dades, presentarem els resultats
• Activem la nostra presència com a
membres del plenari de la Taula de
Participació Social -TPS- i impartim nova formació de voluntariat
penitenciari dins el Centre Brians 2
• Difonem el nou programa europeu,
del Cos Europeu de Solidaritat en 4
sessions de presentació territorials
• Donem suport al desplegament de
l’ús de VoluntariApp, l’app creada
per l’associació Alba de Tàrrega.
Es presenta al MWC, invitats per
M4Social
• A Barcelona organitzem i dinamitzem 3 sessions de treball per al
projecte Voluntariat Inclusiu amb
les entitats federades

• Reconstruïm l’arquitectura i el
disseny del web corporatiu www.
voluntaris.cat
• Posem en funcionament l’aplicatiu www.voluntariatsegur.cat per
facilitar l’autogestió de les assegurances a les entitats i també al
nostre servei
• Editem i dirigim un nou butlletí
adreçat a empreses des de l’Àrea
d’Economia Social i RS
• Nova publicació ‘Us posem al dia’,
des de la direcció de la casa, en el
butlletí ‘La FCVS informa’, per impulsar, encara més, la transparència
deguda amb les entitats federades
• Difonem el WISH project - Welcome, Inclusion and Support Hub
for Refugees and Asylum Seekers
in Europe del CEV per tal que les
entitats que treballen directa i
indirectament per a l’acollida de
persones refugiades o persones
demandants d’asil a Catalunya,
publiquin el seu perfil en el mapa
europeu que s’està construint i
elaborant des de tots els països
• Participem a Lleida i a Tarragona
en el seguiment dels grups d’acollida que el ‘Comitè Català per a
l’Acollida de les Persones Refugiades’ considera que requereixen
aquest servei de proximitat en la
relació que cal establir entre persones mentores i persones ateses

• A Tarragona, continuem el projecte partenariat VOL.IN, acompanyats de la cooperativa Icària i de
l’agència El Far de Comunicació
Atenció: Tots els textos en gris que apareixen en aquesta pàgina són linkables

Iniciem VOL+ per
a la certificació de
les competències
a través del voluntariat
Co-responsables,
del 1r Edcamp
Associatiu en el
marc del CAB
Donem suport a
l’ús de l’app
VoluntariApp
Posem en
funcionament
l’aplicatiu
voluntariatsegur.cat
Difonem el WISH
project
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Pressupost
2019
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Real 2018
3%

Pressupost 2019
3%

Total Ingressos propis

Prestació serveis organismes públics
Prestació serveis entitats privades
Factures i matrícules Formació
Assegurances voluntariat
Quotes El Mercat Social
Quotes Guanyem-hi tots!
Quotes El TAST Social
Quotes Caminada Popular
Quotes entitats federades

Total Ingressos públics

22%

25%

Real 2018

Press. 2019

164.462,73 €

150.880,00 €

39.959,22 €
3.809,77 €
20.048,84 €
26.782,90 €
1.170,00 €
140,00 €
338,00 €
219,00 €
71.995,00 €

450.053,99 €

Subvenció Dept. TASiF IRPF
60.629,92 €
Subvenció Dept. TASiF (Conveni)
116.089,60 €
Subvenció Dept. Salut
39.650,00 €
Subvencions diverses Dept. TASiF
48.286,22 €
Subvenció Agència Catalana de Residus
16.606,93 €
Subvenció Dept. Justícia		
Subvenció Diputació Barcelona
22.000,00 €
Subvenció Diputació Girona
5.857,50 €
Subvenció Diputació Lleida
8.000,00 €
Subvenció Diputació Tarragona
3.826,60 €
Subvencions diverses Ajuntament Barcelona
117.600,00 €
Subvenció Ajuntament Girona
6.000,00 €
Subvenció Ajuntament Lleida
4.000,00 €
Subvenció Ajuntament Tarragona
1.507,22 €
Subvenció Agència Metropolitana Barcelona		

Total Ingressos privats

Subvenció Conveni de Caixes
Subvencions diverses Fundació ‘La Caixa’

Total Ingressos propis + púlics + privats
Total Donatius i altres ingressos

1%
7%

68%

Ingressos
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37.590,00 €
12.500,00 €
35.000,00 €
1.220,00 €
150,00 €
120,00 €
300,00 €
64.000,00 €

484.070,42 €
64.920,00 €
116.000,00 €
36.400,00 €
71.270,00 €
15.280,42 €
6.000,00 €
22.000,00 €
5.800,00 €
8.000,00 €
2.000,00 €
122.600,00 €
6.000,00 €
4.000,00 €
800,00 €
3.000,00 €

27.500,00 €

48.500,00 €

642.016,72 €

683.450,42 €

19.809,06 €

8.950,00 €

20.000,00 €
7.500,00 €

Despeses
Total Costos Salarials
Lloguers i desp. comunitats
Reparacions i manteniment
Assegurances equipaments
Despeses oficina
Professionals externs
Serveis bancaris
Tributs
Subministraments
Rèntings
Despeses de representació institucional
Despesa assegurances voluntaris
Publicitat i materials de programes
Neteja
Formadors externs
Despeses sensibilització
Dietes i desplaçaments interns

Total Altres despeses
Altres Pèrdues/Guanys
Amortitzacions
Despeses financeres

Total despeses
Resultat

20.000,00 €
28.500,00 €

Total Ingressos
661.825,78 €
692.400,42 €
		

Ingressos públics
Ingressos propis
Ingressos privats
Donatius i altres ingressos

70%

Real 2018

Press. 2019

-424.346,21 €

-460.711,40 €

-4.943,13 €
-14.058,08 €
-3.061,79 €
-10.284,16 €
-23.410,42 €
-2.343,65 €
-2.241,97 €
-11.433,23 €
-18.440,86 €
-5.974,47 €
-16.482,37 €
-35.306,48 €
-2.718,05 €
-26.459,04 €
-27.058,11 €
-10.427,01 €

-5.017,28 €
-14.268,95 €
-3.107,72 €
-10.438,42 €
-23.761,58 €
-2.378,80 €
-2.275,60 €
-11.604,73 €
-18.717,47 €
-6.064,09 €
-16.729,61 €
-35.836,08 €
-2.758,82 €
-26.855,93 €
-27.463,98 €
-10.583,42 €

-214.642,82 €

-217.862,46 €

-14.879,24 €
-5.903,63 €
-176,94 €

-6.691,51 €
-5.992,17 €
-179,59 €

-630.190,36 €

-691.437,14 €

31.635,42 €

963,28 €
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C/ Grassot 3, 2n, 08025 Barcelona.
Tel. 93 314 19 00 — info@voluntaris.cat
www.voluntaris.cat

