
Un any més hem treballat per 
promoure el voluntariat, fomentar 
la xarxa i la responsabilitat social. 
Vols saber com?

Som en un any ple de nous 
reptes i d’un gran esforç 
en comú... Vols saber 
què proposem?

Fent de portaveu de les diferents entitats 
que treballen el voluntariat i establint 
relacions amb el sector públic i privat per a 
fomentar models d'actuació positius.

Recollint i facilitant, a través de la nostra 
web, recursos que ajuden les persones 
interessades pel voluntariat i fomentant 
projectes per a afavorir l'acció voluntària.

Xarxa

En el 2019....
I en el 2020...

memòria 2019

Recursos 
i projectes

Comunicació 
i cites anuals
Informant i sensibilitzant la ciutadania 
sobre la força del voluntariat a l'hora de 
transformar entorns i models socials i 
animant a persones i entitats a sumar-se a 
aquesta causa.

veure +

veure +

veure + veure +

Federació Catalana de Voluntariat Social 

Les xifr
es



En el 2019 hem treballat amb 
prop de 340 entitats i l’impacte 
de la nostra acció ha arribat a
+ de 80.000 persones
A través de les xarxes locals hem 
compartit propostes i experiències 
que enforteixen el sector.

Hem estat presents a Catalunya, 
Espanya i Europa a través de
la nostra participació en 19 
organismes diferents
Hem continuat treballant per millorar 
la nostra visibilitat vinculant-nos 
amb les principals organitzacions i 
exercint la representació internacional.

Xarxa
Fent de portaveu de les 
diferents entitats que treballen 
el voluntariat i establint rela-
cions amb el sector públic
i privat per a fomentar models 
d'actuació positius.



MEMORIA 2019

Recursos 
i projectes
Recollint i facilitant, a través de la 
nostra web, recursos que ajuden les 
persones interessades pel voluntariat  
i fomentant projectes per a afavorir  
l'acció voluntària.

+

+

+

+ +

+

Difusió 
per entitats

Biblioteca

El Mercat Social

S'han publicat 210 
notícies d’actualitat social

S’hi han afegit 27 
noves publicacions

S'han venut 2.355 
productes  a través 
del nostre e-commerce

Agenda

VolCor

Guanyem-hi tots!

64 entitats s'han beneficiat 
de les donacions a través 
del nostre banc de recursos

S'han publicat 151 
esdeveniments d'entitats

S'han fet 58 assessoraments 
sobre voluntariat d’empresa

Borsa de 
voluntariat

Assegurances

1.502 inscripcions a progra-
mes de voluntariat a través 
de Voluntariatenunclic

S’han assegurat 6.348 
persones voluntàries

Sessions 
informatives

Més de 600 persones 
se n'han beneficiat

Formació

Vol+

774 persones han participat 
en les nostres formacions

Hem acreditat 3 persones 
tutores i 3 persones voluntà-
ries en 7 competències de 
pràctica de voluntariat

S’han presentat 27 
projectes 

Premi Lluís Martí

Gestió de
 Radars Mirades

Voluntariat 
inclusiu

Transparència
 i qualitat

Hi han participat 70 
alumnes que han 
realitzat 6 vídeos

Programa implementat 
a Barcelona i Tarragona

Ens han guardonat amb el 
Premi de La Confederació 
a la Governança

S'ha coordinat la tasca 
voluntària de 49 barris 
de Barcelona

Grans Actius

S'han realitzat 534 
acompanyaments 
mèdics



+ de 10.000 persones han par-
ticipat en les nostres 12 cites 
anuals

Les diferents jornades, sessions, fires 
i celebracions del Dia Internacional del 
Voluntariat  ens ajuden a difondre els 
nostres projectes i la cultura del volun-
tariat i la responsabilitat social. 

Utilitzem els mitjans per a:
- difondre l'actualitat de les entitats
- oferir recursos
- informar i sensibilitzar sobre voluntariat

Arribem a més de 
16.000 seguidors 
en xxss

Més de 129.000 
visites entre totes 
les nostres webs

Aconseguim 2.318 
nous subscriptors 
per als butlletins

Comunicació 
i cites anuals
Informant i sensibilitzant la ciutadania 
sobre la força del voluntariat a l'hora de 
transformar entorns i models socials i 
animant a persones i entitats a sumar-se 
a aquesta causa.



Tancament econòmic 2019
INGRESSOS

Total ingressos propis

Total ingressos públics

Total ingressos privats

Total ingressos propis,
públics i privats

Donatius i altres 
ingressos

164.462,73

450.053,99 469.139,26

27.500,00

642.016,72

19.809,06

670.857,68

36.500,00

165.218,42

REAL 2018 REAL 2019

17.090,66

Total ingressos 661.825,78€ 687.948,34€

DESPESES

Total costos salarials

Total altres despeses

https://voluntaris.cat/transparencia/

-424.346,21

-214.642,82 -228.309,94

-448.263,59

REAL 2018 REAL 2019

Total despeses -630.190,36 -684.987,90

Si vols veure totes les xifres visita:

RESULTAT TANCAMENT 31.635,42€ 2.960,44



Seguir trabajando para mejorar
Creem un comitè de crisi del Consell Directiu 
entorn a l'emergència sanitària de la pandèmia.

Prioritzem i adaptem agendes, mesures 
i projectes per pal·liar l'impacte de l'emergència 
tant a nivell intern com extern.

Despleguem el dispositiu al servei de les xarxes 
de suport mutu amb assessoraments, servei 
d'assegurances i cobertura legal a través del 
Secretariat Català del Voluntariat

Elaborem dos qüestionaris per conèixer la 
situació de les entitats des de l'inici del 
confinament i durant la desescalada.

Som en un any ple de nous reptes 
i d'un gran esforç en comú... 
Vols saber què proposem?

1. CONTINUAR MILLORANT

2. AFRONTAR LA CRISI 
DE LA COVID-19

I en el 2020...

Mantenim els recursos, els projectes i les cites 
anuals amb les adaptacions oportunes.

Territorialitzem la sostenibilitat i reforcem la 
xarxa i la intervenció local i de proximitat.

Apostem per seguir avançant en la transparència 
i la comunicació.

Les xifr
es



Si vols veure totes les xifres visita:

Pressupost 2020

https://voluntaris.cat/transparencia/

INGRESSOS

Total ingressos propis

Total ingressos públics

Total ingressos privats

Total ingressos propis,
públics i privats

Donatius i altres 
ingressos

165.218,42

469.139,26 477.492,78

36.500,00

670.857,68

17.090,66

668.102,78

63.500,00

127.110,00

REAL 2019
PRESSUPOST 

2020

1.150,00

Total ingressos 687.948,34€ 669.252,78

DESPESES

Total costos salarials

Total altres despeses

-448.263,59

-228.309,94 -215.399,73

-444.869,59

REAL 2019
PRESSUPOST 

2020

Total despeses -684.987,90 -669.168,96

RESULTAT TANCAMENT 2.960,44 83,82
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