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PRESENTACIÓ 
 
El voluntariat, una estructura de país essencial 

Fa tot just un any vivíem l'inici del confinament total a causa de 
la pandèmia provocada per la covid-19 a nivell mundial. En 
aquell moment va passar molt desapercebuda la tasca de les 
persones voluntàries que, principalment des de les entitats del 
tercer sector social de Catalunya, continuaven atenent i 
acompanyant a les persones més vulnerables i desvalgudes de 
la nostra societat.  

Vam haver de reivindicar-nos i posar en valor la tasca del 
voluntariat, com una tasca essencial per a la nostra ciutadania. 
Vam haver de lluitar com a sector i presentar propostes que, de 
mica en mica, es van anar acceptant per part dels nostres 
governants. Era inadmissible que les persones voluntàries o 
aquells grups de persones que, des de la proximitat i el bon 
veïnatge, donaven solucions molt ràpides a les veïnes i veïns que no podien sortir a fer la 
compra o a buscar la seva medicació diària per impossibilitat personal, fossin multades pels 
agents de l’autoritat per saltar-se el confinament. 

Amb el pas del temps, es va entendre la importància de la tasca voluntària (no passem per 
alt que a Catalunya comptem amb més de 350.000 persones que dediquen una part del seu 
temps i de la seva vida al servei de les persones més vulnerables a través de les entitats del 
tercer sector i n’hem d’estar orgullosos) i se’ns ha acabat reconeixent com una veritable 
estructura essencial de país, que ens permet mantenir la societat més cohesionada i amb 
menys patiment del que estaria patint si no fos per aquest compromís solidari. 

Jordi Balot 
President FCVS 
Abril de 2021 
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QUÈ VA PASSAR en el 2020? 
 
La pandèmia: amenaces i oportunitats 

L’any 2020 va quedar  marcat per l’impacte de la COVID-19.  La FCVS va haver d’adaptar-
se al teletreball i de donar resposta a les necessitats de les entitats federades i de la nova i 
anòmala situació que vivíem com a ciutadania. Estàvem arrencant el primer trimestre de 
l’exercici quan, de sobte, tot va quedar desmantellat. Immediatament el Consell Directiu va 
reaccionar pensant un Pla de treball específic per a aquelles circumstàncies. 

1a passa: Encarregar a l’equip tècnic de la FCVS un diagnòstic de necessitats i 
d’acompanyament adreçat a les entitats federades. El diagnòstic es va realitzar a través de 
l’edició/publicació de 3 enquestes sostingudes en el temps: 

• A l’inici del confinament, al març, per saber 
l’estat de les nostres federades i orientar la 
nostra acció com a suport a les seves 
necessitats 

• En la primera desescalada, al juny, per valorar 
com havien quedat afectades i es podien 
reincorporar a una primera suposada 
normalitat 

• En acabar l’any, al desembre, per veure 
l’impacte anual viscut 

A través de les enquestes, a les quals hi van 
respondre fins a 112 entitats (33% de les federades 
en la primera, el 25% en la segona i el 23% en la 
darrera) descobríem que en el 80% les entitats 
mostraven tenir capacitat d’estar actives i 
d’adaptar-se també a les circumstàncies. Moltes 
d’elles ens van consultar, com no ho havien fet mai 
abans, i  van comptar amb la FCVS per adequar els 
seus programes de voluntariat. I d’altres organismes 
públics i privats van comptar també amb la FCVS per 
canalitzar la solidaritat ciutadana en resposta a 
l’impacte que vivia la població vulnerable. 

2a passa: Posar a disposició de les  xarxes informals 
de bon veïnatge i de suport mutu d’arreu de 
Catalunya, l’instrument del Secretariat Català pel 
Voluntariat Social (SCVS), entitat membre de la 
FCVS que permet donar cobertura legal a grups de 
voluntariat no constituïts formalment, per tal que 
poguessin exercir actuacions de voluntariat 
d’emergència, sense ser multats ni detinguts. 

D’acord amb l’Ajuntament de Barcelona i el Consell 
d’Associacions de Barcelona (CAB), comptant amb el 
suport de la cooperativa Arç Assegurances, vam 
donar cobertura legal a les xarxes que s’hi adherien i 
un protocol d’actuació i documentació, avalada pel PROCICAT:  

https://voluntaris.cat/wp-content/uploads/2020/12/Resultats_1a_enquesta_FCVS_covid.pdf
https://voluntaris.cat/el-805-de-les-entitats-federades-han-reactivat-projectes-amb-la-participacio-de-voluntariat-durant-la-desescalada/
https://voluntaris.cat/el-80-de-les-entitats-socials-han-incorporat-persones-voluntaries-per-donar-suport-presencial-o-telematic-durant-la-pandemia/
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• Certificat de mobilitat per a persones voluntàries, vàlid tant per a les que realitzaven 
actuacions en nom d’entitats sense afany de lucre, com les que les feien a través de 
xarxes de suport informal. 

• Document de compromís i de drets i deures entre la persona voluntària i l’entitat 
SCVS, que donava cobertura a la xarxa. 

• Assegurança de Responsabilitat civil i d’Accidents sense costos per a les persones 
voluntàries que durant l’any 2020 actuaven dins les xarxes, gestionada per la 
Cooperativa ARÇ Assegurances, i el suport de les companyies Previsora General i 
Grup ACM, que compten amb el segell d’assegurança ètica. 

 

 

Totes les xarxes adherides al SCVS van rebre el nostre suport i acompanyament en la 
gestió de la documentació, en la resolució de dubtes sorgits arran de les recomanacions, 
canvis de fase, protocols de seguretat, i d’altres relacionades amb la mateixa activitat. Es 
van assessorar i acompanyar fins a 22 xarxes de suport, adherides al SCVS (16 xarxes de 
Barcelona; 3 xarxes de Girona; 2 xarxes de Tarragona; 1 xarxa de  Lleida). I fins a 342 
persones voluntàries de les xarxes van ser assegurades gratuïtament. 

3a passa: El president de la FCVS va ser convocat fins a quatre vegades per la Presidència 
de la Generalitat, a reunions on s’hi avaluaven, juntament amb altres representants 
d’organitzacions del Tercer Sector Social, l’evolució de l’estat d’alarma i de la pandèmia (30 
de març, 9 d’abril, 30 d’abril i 12 de juny). 

Gràcies a la presència de la FCVS en aquest espai d’incidència política, l’activitat del 
voluntariat social, igual com la de totes les persones contractades en entitats d’atenció 
directa, fou considerada ben aviat i de manera natural com a ‘activitat essencial’ pel 
PROCICAT. 

En definitiva, la FCVS va mantenir l’activitat ordinària, alhora que era capaç de programar-
ne de nova,  en resposta a la crisi. L’autoimatge de l’organització, tot i la pressió, es va 
reforçar. La pandèmia no va anul·lar-nos. Al contrari,  va permetre descobrir que 
comptàvem amb noves capacitats i lideratges, entre el Consell Directiu i en l’equip tècnic. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://voluntaris.cat/les-persones-que-formen-part-de-xarxes-de-suport-tindran-llibertat-de-circulacio-per-realitzar-la-seva-tasca-de-voluntariat-en-el-marc-de-la-crisi-per-la-covid-19/
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COM HO VAM FER en el 2020? 
Memòria d’actuacions 

 

A grans trets, durant el 2020 la FCVS va atendre: 

 

 

 
Els nostres recursos 
 

 La Borsa ‘Voluntariat en un clic’ i derivació de persones a fer voluntariat 

S’implementava l’última fase de l’estàndard WCAG2.1 
sobre accessibilitat a la borsa. 

Els àmbits més destacats van ser: pobresa i exclusió 
social, migració i refugi, discapacitat sensorial i economia 
social i solidària.  

Al marge de la borsa, es van derivar fins a 398 persones a diferents entitats de la xarxa per 
a fer-hi voluntariat. 

Borsa de voluntariat - 
2020 

319 ofertes 
publicades 

59 ofertes de la 
franja 16 a 18 anys 

1.018 persones 
inscrites a ofertes 

 

 Les sessions (in) formatives generals per a persones interessades a fer 
voluntariat 

L’impacte de la crisi per la Covid-19 va provocar que, de 
sobte, les sessions no tinguessin gaire raó de ser tal com 
estaven plantejades, perquè el voluntariat es trobava 
confinat. Així i tot, se’n van fer dues de presencials i es va 
plantejar el format telemàtic per al 2021. 

FCVS 2020 

41.224 persones 336 entitats federades 

222 institucions 
beneficiàries de l’acció - 

IES, biblioteques, 
empreses, hospitals, 

centres d’atenció primària, 
administracions- 

134.515 visites a pàgines 
web produïdes per 

comunicació 

 

http://voluntariatenunclic.cat/
http://voluntaris.cat/serveis/promocio-comunitaria/
http://voluntaris.cat/serveis/promocio-comunitaria/
http://voluntariatenunclic.cat/
http://voluntaris.cat/serveis/promocio-comunitaria/
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Però sobretot, el més important, és que  no deixàrem de derivar persones, tal com s’ha vist 
més amunt. 

Sessions (in)formatives 
de voluntariat social - 

2020 
2 sessions 13 assistents 

 
 

 Les formacions 

L’oferta es va haver de digitalitzar en el seu conjunt. I una 
segona conseqüència de la pandèmia va ser que les 
formacions passaven a ser transversals i no territorials, 
atès que la presència ja no podia garantir-se. 

La formació de la FCVS impactava en un global de 1.846 
persones en el marc de 60 formacions adreçades a la xarxa de voluntariat. 

Formacions  finançades 
pel PFAVC - 2020 

18 formacions 279 assistents 

Formacions en format 
webinar - 2020 

14 formacions 
610 assistents 

Formacions de les Àrees 
per a la xarxa d’entitats 

federades i 
d’organitzacions - 2020 

• 4 formacions 
d’assegurances 
ètiques 

• 5 formacions de 
comunicació, 
qualitat i 
transparència 

• 2 Jornades de 
l’àmbit de la Salut 

• 4 formacions des 
d’El Mercat Social 

• 13 formacions (3 
des de Grans 
Actius, 8 des de 
Radars, i 2 des dels 
Debats Socials a 
Girona) 

  

28 formacions 

 

 

 

957 assistents 

 
 

http://voluntaris.cat/serveis/formacio/
http://voluntaris.cat/serveis/formacio/
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 Les assegurances ètiques 

Durant el 2020, el servei d’assegurances de la FCVS, a 
més de l’activitat habitual, va obrir la línia d’assegurança 
gratuïta per a les xarxes de bon veïnatge i ajuda mútua. 

Finalment, cal afegir que el servei va aplicar la primera 
rebaixa del preu/persona assegurada, per acord del 

Consell Directiu. Fins a una rebaixa progressiva en 3 anys consecutius, que finalitzarà en el 
2022. 

Gestió de la pòlissa 
d'assegurança per a 

voluntaris - 2020                
158 entitats 

5.600 persones 
assegurades 

 
 

 El Mercat Social 

A causa de la crisi, va caldre reinventar el mercat i les 
vendes. El sorprenent és que, malgrat tot, es va produir un 
lleuger augment en la facturació íntegrament ingressada a 
les entitats sòcies. 

El programa ja té en el 2020 una nova visió de si mateix i sobre la seva estratègia 
d’actuació: ja no es veu com un e-commerce més, dels molts que hi ha a les xarxes, sinó 
com un servei d’acompanyament, de formació i d’assessorament a les entitats en matèria 
d’ESS.  

El Mercat Social - 2020               17.267,93 € facturats 
38 entitats sòcies que 

venen productes i serveis 

 

 
 

 
 
 
 

https://voluntaris.cat/recursos/assegurances-etiques/
https://voluntaris.cat/recursos/assegurances-etiques/
https://www.elmercatsocial.cat/
https://voluntaris.cat/recursos/assegurances-etiques/
https://www.elmercatsocial.cat/
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 El Guanyem-hi tots 

S’inicià la col·laboració amb agents de l'àmbit de la 
reutilització per explorar aliances i sinèrgies: Barcelona + 
Sostenible, ScapStore 22@ Network. 

Es modificà el web per afegir un apartat de' Preguntes 
Freqüents' amb la informació necessària tant per a empreses, ciutadania com per a entitats 
per conèixer el funcionament del programa. 

La crisi va afectar el trànsit de productes: les donacions i les sol·licituds es van tallar en sec. 
El temps de quietud es va aprofitar per augmentar en 883 persones les subscriptores del 
Twitter, i 1.618 persones, les del Facebook. 

S’edità un vídeo 

 

 

 

 

 

Guanyem-hi tots! - 2020 

19 donants (8 empreses) 

9 donacions 

1.989 unitats donades 

44.600,42 € de valor 
econòmic 

44  entitats receptores 

 
 

 El Vol + 

En aliança amb la Plataforma del Voluntariado de España -
PVE-,  s’inicià aquest recurs pilot per acreditar 
competències de les persones en la pràctica del seu 
voluntariat. 

Durant el 2020 es buscaren nous perfils de persones 
acreditadores i se les va  formar. 

Vol+ (programa pilot) - 
2020 

4 entitats sol·licitants 
4 persones acreditades 

5 persones  acreditadores 

https://guanyem-hi-tots.voluntaris.cat/
https://voluntaris.cat/video/guanyem-hi-tots-fcvs/
http://voluntaris.cat/vol/
https://guanyem-hi-tots.voluntaris.cat/
http://voluntaris.cat/vol/
https://voluntaris.cat/video/guanyem-hi-tots-fcvs/
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 El Premi Lluís Martí al Valor Social 

El recurs, que fomenta l’RS de les entitats i permet a les 
empreses de reforçar la seva pròpia RS, va créixer entre 
els territoris participants. Ja compta amb 3 categories 
locals. 

 

Premi Lluís Martí al valor 
social - 2020 

4.000 € categoria catalana 
(FB La Caixa) 

1.500 € categoria local 
Barcelona (AGBAR) 

1.500 € categoria local 
Tarragona (ARÇ Coop) 

1.500 € categoria local 
Girona (Fund. Serra 

Santamans) 

22 entitats 

 
 

 El Vol.Cor  

El recurs va anar madurant acompanyat d’una empresa 
amb la qual l’aliança és especialment enriquidora: Aigües 
de Barcelona. L’aliança amb aquesta empresa durant el 
2020 va ser un laboratori de noves prestacions del Vol.Cor, 
tant per a empreses com per a entitats. 

Vol.cor - 2020 2 empreses en procés de formació amb relació a voluntariat 
d’empresa 

 
 

 La Biblioteca de consulta: documentació, guies, estudis 

La FCVS disposa d’un espai en el web de voluntaris.cat 
‘Documents d’interès’: en el 2020 vam posar a disposició 
de les federades i altres institucions 129 publicacions, la 
majoria recursos per a la bona gestió de les entitats en 
matèria de voluntariat i dades sobre el sector. 

Biblioteca (total) 129 publicacions a disposició 

 
 

http://www.premislluismarti.voluntaris.cat/
http://www.premislluismarti.voluntaris.cat/
https://voluntaris.cat/recursos/volcor/
https://voluntaris.cat/recursos/biblioteca/
http://www.premislluismarti.voluntaris.cat/
https://voluntaris.cat/recursos/volcor/
https://voluntaris.cat/recursos/biblioteca/
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 L’agenda, les notícies i la difusió de les entitats  

En el 2020 es van publicar un total de 289 notícies i 86 
agendes. Malgrat que el sotrac de la pandèmia va obligar a 
cancel·lar molts actes que les entitats tenien previst fer 
durant el transcurs de l’any, moltes activitats es van 
reinventar i adaptar al format telemàtic. Aquest esforç va 

permetre descobrir els beneficis que poden tenir els formats no presencials i que, en alguns 
casos, les entitats ja han adoptat com una nova fórmula per al desenvolupament de molts 
dels seus actes presents i futurs.  

Publicació de continguts - 
2020 

289 notícies 86 agendes 

 

 
Els nostres projectes 

 El Grans Actius 

La crisi es va fer severa en les seves intervencions. Tot el 
voluntariat ‘sanitari’ va patir especialment l’impacte de la 
Covid-19. Cal dir, però, que el projecte es va innovar tot  
incorporant novetats en els serveis i en els 
acompanyaments. 

Grans Actius a Barcelona 
- 2020 

7 Centres de salut 

4 CAPs en fase 
d’implementació 

15 entitats participants 

301 persones ateses 

23 persones voluntàries 

2 formacions específiques 

1 formació COVID 

112 acompanyaments 

La metodologia comunitària del projecte compta amb la comunitat i el desenvolupament 
dels seus propis recursos. Per aquest motiu, la clau de l’èxit és articular el teixit social de 
barris per activar-ne els seus propis recursos comptant amb les entitats, les plataformes de 
suport i els serveis bàsics del mateix barri. 

Detallem a continuació la xarxa desplegada en el 2020: 

Entitats aliades en els territoris: 

• Fundació Pere Relats 

• Avismón Catalunya 

• Unió d’entitats de la Marina 

https://voluntaris.cat/agenda/
https://voluntaris.cat/noticies/
https://voluntaris.cat/recursos/difusio-per-a-entitats/
https://voluntaris.cat/projectes/grans-actius/
https://voluntaris.cat/recursos/difusio-per-a-entitats/
https://voluntaris.cat/projectes/grans-actius/
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• Fundació Atenció a Persones Dependents 

• Casa Asil de Sant Andreu 

• Creu Roja 

• AREP 

Espais de treball en els barris: 

• Taules de Salut comunitària  

• Taules d'entitats del projecte Radars de l'Ajuntament de Barcelona. 

• Pla Comunitari de La Marina 

Agents col·laboradors implicats en el projecte: 

• ICS  

• Departament de Salut 

• Ajuntament de Barcelona 

• Institut Municipal de Serveis Socials IMSS 

• Serveis Socials de cada territori 

• Casal de Gent Gran de Sant Andreu 

• Ateneu l’Harmonia  

• Escoles de Salut 

• Farmàcies dels barris 

 

 El Mirades  

Es tracta del projecte amb què la FCVS explora 
l’Aprenentatge i Servei -ApS com a eina per desplegar 
noves iniciatives comunitàries en l’àmbit educatiu. El 
Mirades és el ‘trenca-gel’ que obre camí perquè la FCVS 
pugui  explorar futures experiències en l’Àrea de Promoció 
Comunitària del Voluntariat. Durant el 2020 va treballar: 

Mirades. Veure i viure el 
voluntariat - 2020                            

3 centres educatius 
68 alumnes 

8 reportatges audiovisuals 

 

 La nostra intervenció en el programa municipal Radars  

Es va realitzar la formació bàsica d’iniciació al voluntariat 
per a un total de 42 persones. I es va gestionar 
l’assegurança d’accidents i responsabilitat civil per a 230 

persones voluntàries.  
 
 

 

https://voluntaris.cat/projectes/mirades/
https://voluntaris.cat/projectes/radars/
https://voluntaris.cat/projectes/mirades/
https://voluntaris.cat/projectes/radars/
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Radars - 2020 

270 persones voluntàries 

8 formacions 

8 entrevistes grupals 

33 entrevistes personals 

52 barris atesos 

 
 
 
Les nostres cites anuals  

 Les dues sessions de debat social amb la Càtedra de RS de la UdG 

  

 

8a Tertúlia Social: ‘Com 
moure’ns a la ciutat amb 
Responsabilitat’ – 6.02.20 

35 persones assistents 

9a Tertúlia Social: 
‘Ciutadans i canvi 
climàtic’ – 5.03.20 

45 persones assistents 

 

 

 

 

 

 

https://voluntaris.cat/cita/tertulia-social-amb-la-catedra-drs-de-la-universitat-de-girona/
https://voluntaris.cat/cita/tertulia-social-amb-la-catedra-drs-de-la-universitat-de-girona/
https://voluntaris.cat/cita/tertulia-social-amb-la-catedra-drs-de-la-universitat-de-girona/
https://voluntaris.cat/cita/tertulia-social-amb-la-catedra-drs-de-la-universitat-de-girona/
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 Les quatre sessions territorials sobre Assegurances Ètiques 

 
 

Barcelona – 28.02.20 37 assistents 

Girona – 30.11.20 8 assistents 

Lleida – 6.05.20 4 assistents 

Tarragona – 24.04.20 9 assistents 

 

 

 Les quatre sessions territorials del Cicle de Comunicació Social 

 
 

I Cicle de comunicació 
social: ‘Com enfortir la 

relació amb els mitjans en 
temps de COVID-19’ – De 

juny a octubre 2020 

187 persones assistents: 

32 a Girona 

40 a Tarragona 

47 a Lleida 

68 a Barcelona 

 
 

https://voluntaris.cat/la-fcvs-promou-lasseguranca-etica-de-les-persones-voluntaries/
https://voluntaris.cat/cita/cicle-de-comunicacio-social/
https://voluntaris.cat/la-fcvs-promou-lasseguranca-etica-de-les-persones-voluntaries/
https://voluntaris.cat/cita/cicle-de-comunicacio-social/
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 La sessió anual de comunicació, qualitat i transparència 

Webinar: Com potenciar 
la comunicació interna i 

externa en temps de 
COVID-19  – Maig 2020 

80 participants 

 
 

 La Jornada gironina de Voluntariat i Salut 

  

Jornada gironina de 
Voluntariat i Salut: ‘El 

voluntariat en els centres 
de salut: on som i cap on 

anem?’ – 7.11.20 

80 persones assitents 

 
 

 La Jornada catalana de Voluntariat i Salut 

  

15a Jornada Catalana de 
Voluntariat en l’àmbit de 
la salut: ‘El voluntariat en 

salut, posem la vida al 
centre’ – 27 i 28.11.20 

326 persones assitents 

 

https://voluntaris.cat/cita/jornada-de-comunicacio-i-transparencia/
https://voluntaris.cat/cita/jornades-de-voluntariat-i-salut/
https://voluntaris.cat/vii-jornada-de-voluntariat-i-salut-a-girona-2/
https://voluntaris.cat/vii-jornada-de-voluntariat-i-salut-a-girona-2/
https://voluntaris.cat/vii-jornada-de-voluntariat-i-salut-a-girona-2/
https://voluntaris.cat/vii-jornada-de-voluntariat-i-salut-a-girona-2/
https://voluntaris.cat/cita/jornades-de-voluntariat-i-salut/
https://voluntaris.cat/cita/jornades-de-voluntariat-i-salut/
https://voluntaris.cat/xvjornada-de-voluntariat-i-salut/
https://voluntaris.cat/xvjornada-de-voluntariat-i-salut/
https://voluntaris.cat/xvjornada-de-voluntariat-i-salut/
https://voluntaris.cat/cita/jornades-de-voluntariat-i-salut/
https://voluntaris.cat/cita/jornades-de-voluntariat-i-salut/
https://voluntaris.cat/cita/jornades-de-voluntariat-i-salut/
https://voluntaris.cat/cita/jornades-de-voluntariat-i-salut/
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 Les quatre celebracions territorials del Dia Internacional del Voluntariat 

4 sessions Dia 
Internacional del 

Voluntariat  – Novembre i 
desembre 2020 

235 persones assistents 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://voluntaris.cat/cita/dia-internacional-del-voluntariat/
https://voluntaris.cat/cita/dia-internacional-del-voluntariat/


 

17 

La comunicació   

 

Voluntaris.cat - 2020 75.905 visites web 

7.002 seguidors Facebook 

9.648 seguidors Twitter 

398 seguidors Instagram 

El Mercat Social - 2020 26.162 visites web 

4.422 seguidors Facebook 

2.423 seguidors Twitter 

1.048 seguidors Instagram 

Guanyem-hi tots! - 2020 4.596 visites web 
1.645 seguidors Facebook 

850 seguidors Twitter 

Premi Lluís Martí - 2020 555 visites web  

Butlletí general - 2020 12 butlletins enviats 9.984 subscriptors 

Butlletí FCVS Informa - 
2020 

21 butlletins enviats 672 subscriptors 

Butlletí Us mantenim al 
dia -2020 

3 butlletins enviats 672 subscriptors 

Butlletí Economia Social i 
RS 

12 butlletins 2.794 subscriptors 

Aparicions a mitjans de 
comunicació 

204 aparicions  

Notes de premsa 5 notes de premsa enviades  
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 La nostra gestió del portal social de la Generalitat, Xarxanet 

Gestió portal social 
Xarxanet - 2020                            

142 notícies publicades 

48 agendes publicades 

43 vídeos publicats (3 
propis i 40 externs) 

Resultats índex qualitat 
continguts (IQC): 

Notícies: 11,28 

Agendes: 9,76 

Especials: 10,11 

Mitjana ponderada segons 
punts de vista: 9,71 

Nota global: 10,51 

 

 
 
La representació  

A Catalunya en el 2020 vam ser: 

• membres de la junta de La Taula d’Entitats del Tercer Sector ( i de diversos GT) 

• membres del Consell d’Associacionisme i Voluntariat de Catalunya -CAVC 

• col·laboradors amb el Consell de la Gent Gran de Catalunya  

• col·laboradors amb la Secretaria d'Atenció Sanitària 
i Participació del Dept de Salut  

• membres de la Taula de  Participació Social - TPS 
del Departament de Justícia 

• membres del Centre Promotor d’Aprenentatge i 
Servei 

• col·laboradors per conveni amb la Xarxa 
d’Economia Social-XES 

• socis de l’associació Sinergia 

• socis de Fiare, banca ètica 

• socis de Coop57  

• col·laboradors, per conveni, de l’IMSS (Programa 
Radars) 

• col·laboradors per conveni, amb DINCAT 

• col·laboradors, per conveni, amb l’Associació 
Lectura Fàcil 

• col·laboradors, per conveni, amb CNPL -Voluntariat per la Llengua 

• membres de la Plataforma Decidim 

• membres del Consell/jurat de Respon.cat 

• membres del Consell/jurat de l’Institut de Drets Humans de Catalunya-IDHC 

 
 
 
 

https://xarxanet.org/noticies/social
http://www.tercersector.cat/
https://voluntariat.gencat.cat/dgacc/consell-de-lassociacionisme-i-el-voluntariat-de-catalunya/
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/gent_gran/consell_de_la_gent_gran_de_catalunya
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=13827
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=13827
https://participa.gencat.cat/assemblies/TaulaParticipacioSocial
https://participa.gencat.cat/assemblies/TaulaParticipacioSocial
https://aprenentatgeservei.cat/
https://aprenentatgeservei.cat/
https://xes.cat/es/
https://xes.cat/es/
https://sinergiacrm.org/es/
https://www.fiarebancaetica.coop/
https://www.coop57.coop/ca/catalunya
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/ca/bones-practiques-socials/projecte-radars
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/ca/bones-practiques-socials/projecte-radars
https://www.dincat.cat/
http://www.lecturafacil.net/es/
http://www.lecturafacil.net/es/
https://www.vxl.cat/
https://decidim.org/es/
https://www.respon.cat/
https://www.idhc.org/ca/
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A Espanya: 

• membres de la Plataforma del Voluntariado de España -PVE 

• membres del Consejo estatal de ONG de Acción Social 

• membres de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el 
Estado Español - EAPN-ES 

 
A Europa: 

• membres del Centre Europeu del Voluntariat -CEV. 

A nivell local exercim d’altres representacions que no queden recollides aquí, però que coneixen les 
entitats de cada territori 

 
 
 

La nostra cuina 

És la feina oculta, feta des dels Serveis Generals, per poder servir els plats a les entitats 
federades dels 4 territoris. És la tasca del 2020 que no es veu però que  va permetre obtenir 
bons resultats tant en els recursos, com en els projectes, com en les cites. En el 2020, vam 
‘cuinar’ el següent: 

 

 Transparència i qualitat 

Actualització anual de dades de transparència en tots els 
àmbits de treball de la FCVS: òrgan de govern, equip 
tècnic, equip de voluntariat, canals de comunicació.  

Obtenció, un any més, del segell de Balanç Social. 

La millora en la transparència del  web ens va permetre fomentar els valors democràtics del 
Codi Ètic, com la participació interna, la confiança, la transparència econòmica o la gestió 
de recursos humans. 

Es va renovar el disseny del web que havíem iniciat a novembre de 2019 (coincidint amb la 
celebració del 30è aniversari de la FCVS) per millorar-ne la qualitat i la transparència. El 
resultat és un portal innovador i operatiu, ajustat a les tendències d'accessibilitat, usabilitat i 
navegabilitat actuals. 

El Consell Directiu de la FCVS, mitjançant Decidim.voluntaris.cat, va iniciar un procés de 
redacció dels dos textos que portarà a l’AGO 2021. 

Es va  adaptar al format telemàtic la celebració de l'Assemblea General Ordinària, 
potenciant la seva visualització i millorant la publicació de la memòria d'actuacions.  

 
 
 

https://plataformavoluntariado.org/
https://www.plataformaong.org/tercer-sector-accion-social.php?gclid=EAIaIQobChMItrbGmIOx6AIVk0DTCh3TzAdvEAAYASAAEgLnEfD_BwE
https://www.eapn.es/
https://www.eapn.es/
https://www.europeanvolunteercentre.org/
https://voluntaris.cat/projectes/transparencia-i-qualitat/
https://voluntaris.cat/projectes/transparencia-i-qualitat/
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 Promoció comunitària del Voluntariat 

El nou model de la FCVS per a l’impuls a l’exercici del 
dret a participar, que és el voluntariat. 

La manera nova d’abordar la missió de la FCVS, ara amb 
eines de caràcter comunitari. A poc a poc, la FCVS va 
reordenant el model amb què vol traslladar el missatge 

que el voluntariat és protagonista de la transformació social. 

Des de fa tres anys, s’està organitzant la cuina interna, la manera com la FCVS ha de 
desplegar recursos , projectes i cites al servei de persones que volen ser voluntàries en 
entitats dels 4 territoris. I és aquest, ara, el model: 

• Borsa www.voluntariatenunclic.cat accessible, amb més prestacions, traduïda al 
castellà i a l’anglès   

• Sessions (in)formatives generals per a derivació persones voluntàries a les entitats.  

• Sessions (in)formatives territorials (en aules i en altres equipaments) 

• Serveis específics de derivació de 
persones a fer voluntariat 

• Servei d’itinerància de dispositius 
sensibilitzadors. 

• Sensibilització a l’espai públic: 
Fires, Caminades, Curses, 
Celebracions dels DIV, altres. 

• Documentació actualitzada (guies i 
manuals al servei de la intervenció 
del voluntariat en el sector). 

• Programa ‘Mirades, Veure i Viure el 
Voluntariat’, amb metodologia ApS, 
com a pioner de noves iniciatives d'ApS i voluntariat 

• Voluntariat Inclusiu: acollida i participació. Recursos i assessoraments per a l'acollida i 
la incorporació de qui vol exercir el seu dret a la participació a través del voluntariat 
(Tarragona) 

• Participació en el ‘Programa català de Refugi’, de la Generalitat de Catalunya (amb 
metodologia de Mentoria Social) 

• Participació en el programa de l'Ajuntament de Barcelona  'Barcelona: Ciutat Refugi',  
fent-hi atenció, informació i derivació de persones interessades a fer-hi voluntariat. 

▪ Sessions de treball específiques amb entitats de primera acollida de l'àmbit de 
migració i refugi. 

▪ Derivació i assesorament de les persones refugiades interessades a fer-hi 
voluntariat. 

Cal destacar l’edició d’un nou vídeo explicatiu entorn del  voluntariat i de com fer accions de 
voluntariat. 

 
 
 
 

https://voluntaris.cat/projectes/promocio-comunitaria-del-voluntariat/
https://voluntaris.cat/video/troba-el-teu-lloc-i-participa-per-transformarfcvs/
https://voluntaris.cat/projectes/promocio-comunitaria-del-voluntariat/
https://voluntaris.cat/video/troba-el-teu-lloc-i-participa-per-transformarfcvs/
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Sessions (in)formatives a 
l’aula - 2020                            

3 centres educatius 150 participants 

Sessions (in)formatives 
generals - 2020                            

2 sessions 13 assistents 

 

 

 Treball en xarxa fet des de Grups de treball 

 

Àrea de salut i comunitat - 
2020                            

4 grups de treball 

• Equip motor Jornada 
Catalana 

• Renovació Guia 

• Salut Mental 

• Manifest 
 

74 entitats 

Coordinació territorial - 
2020                            

4 grups territorials 84 entitats 

El Mercat Social 1 grup de treball 38 entitats 

Vol.In: Acollida i 
participació ciutadana 

1 grup de treball 6 entitats 

TOTAL 10 grups de treball 202 entitats 
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En el 2020 destaquem l’impuls del treball en xarxa a l’Àrea de salut i comunitat: 

• Inici d’actualització de continguts en la Guia de Voluntariat Hospitalari i Sociosanitari 

• Versió virtual de l’exposició ‘Imatges de Cura. Voluntariat i Salut’ 

• Adaptació de continguts de cursos per a formats digitals 

• Redacció del manifest: Voluntariat sanitari, prudent i valent 

• Treball de redacció de la Guia de Voluntariat Accessible feta entre el territori de 
Barcelona i l’àmbit de salut 

 
 

 Orientació, assessorament i suport  

Per a implementar programes de voluntariat, o per moltes d’altres consultes,  la FCVS va 
assessorar 143 entitats federades, fins en  400 ocasions.  

A banda, diferents institucions van rebre assessorament sobre gestió de voluntariat: serveis 
socials, escoles, centres de salut, residències, universitats, administracions o empreses. Un 
total de 222 institucions ateses, fins en 229 ocasions. 
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Tancament econòmic 2020 
 
INGRESSOS Real 2019 Real 2020 

   

Facturació de serveis a organismes públics 42.835,90 €      18.249,96 €    

Facturació de serveis a entitats privades -                         74,37 €    

Formació        15.981,00 €    8.821,13 €    

Facturació d'assegurances de persones voluntàries  29.479,30 €                    28.451,85 €   

Quotes El Mercat Social          1.327,22 €    1.600,00 €    

Quotes Guanyem-hi tots!            550,00 €     240,00 €    

Quotes entitats federades        75.045,00 €    71.725,00 €    

TOTAL INGRESSOS PROPIS      165.218,42 €                  129.162,31 €    

Ingrés IRPF Dept. TASiF       64.920,00 €                    65.115,14 €    

Ingrés subvenció bianual Dept. TASiF       116.565,00 €               121.875,00 €    

Ingrés subvenció Dept. Salut       47.650,00 €                   38.575,00 €    

Ingressos altres diverses subvencions Dept. TASiF        47.906,95 €     48.853,88 €    

Ingrés subvenció Dept. Territori i Sostenibilitat  15.280,42 €                                     -      

Ingrés subvenció Dept. Justícia         6.008,60 €               4.351,00 €    

Subvenció Diputació Barcelona 22.000,00 €                    26.132,80 €    

Subvenció Diputació Girona     8.000,00 €                   4.514,52 €    

Subvenció Diputació Lleida        10.668,00 €                     8.000,00 €    

Subvenció Diputació Tarragona          3.020,43 €                                     -      

Subvenció Ajuntament Barcelona      110.300,00 €                 126.224,48 €    

Subvenció Ajuntament de Girona          8.500,00 €           9.000,00 €    

Subvenció Ajuntament de Lleida          7.500,00 €                                     -      

Subvenció Ajuntament de Tarragona             819,86 €                     1.742,34 €    

TOTAL INGRESSOS PÚBLICS     469.139,26 €            454.384,16 €    

Subvenció Fundació bancària La Caixa (Antic 
Conveni de Caixes) 

             
20.000,00 €    

- 

Ingressos altres subvencions FBLC       16.500,00 €                   22.928,76 €    

TOTAL INGRESSOS PRIVATS       36.500,00 €                   22.928,76 €    

TOTAL INGR. PROPIS, PÚBLICS I PRIVATS      670.857,68 €                 606.475,23 €    

DONATIUS i ALTRES INGRESSOS       17.090,66 €                     2.117,50 €    

TOTAL INGRESSOS      687.948,34 €                  608.592,73 €    
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DESPESES Real 2019 Real 2020 

COSTOS SALARIALS -448.263,59 €    -417.644,18 €    

Lloguers i despeses comunitats -5.293,58 €    -4.980,87 €    

Reparacions i manteniment -13.367,56 €    -14.662,50 €    

Assegurances equipaments -2.518,05 €    -344,44 €    

Despeses oficina -21.246,32 €    -8.948,03 €    

Professionals externs (no formadors) -41.595,08 €    -16.273,88 €    

Serveis bancaris -2.760,86 €    -2.636,63 €    

Tributs -2.468,22 €    -2.214,18 €    

Subministraments -11.533,06 €    -9.558,48 €    

Rèntings -21.296,19 €    -21.024,51 €    

Despeses de representació institucional -6.187,66 €    -4.634,00 €    

Despesa d'assegurances de persones voluntàries -16.344,38 €    -20.593,92 €    

Publicitat de programes -27.156,90 €    -37.416,08 €    

Neteja -2.510,13 €    -2.812,97 €    

Formadors  -22.431,49 €     -21.981,88 €    

Despeses sensibilització -22.397,75 €    -2.158,45 €    

Dietes i desplaçaments interns -9.202,71 €    -2.686,37 €    

ALTRES DESPESES -228.309,94 €    -172.927,19 €    

Altres Pèrdues/Guanys -5.767,89 €    -49,91 €    

Amortitzacions -2.646,48 €    -1.507,24 €    

Despeses financeres 
                           

-      
-905,86 €    

 € -684.987,90 €    -593.034,38 €  

   

RESULTAT          2.960,44 €                  15.558,35 € 
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COM HO ESTEM FENT en el 2021?    
Pla d’actuacions en un any singular 

 

 
Pla aprovat: continuïtat i disrupcions     

A gener de 2021 la FCVS aprovava el seu Pla general d’actuació, que afecta tant a l’òrgan 
de govern com a l’equip tècnic.  L’impacte de la pandèmia, que s’allarga en el temps i de la 
qual avui ja se sap que se’n viuran greus conseqüències durant tot l’any 2021, marca el Pla 
d’actuació d’enguany, aprovat en Consell Directiu, ‘Humanitzant la digitalització de la 
marca’. 

Tanmateix, els quatre objectius generals de la FCVS per al mandat 2018-2022, continuen 
vigents: 

• Promoure la cohesió de les entitats a través de la participació en la xarxa de la 
FCVS.  

• Impulsar i enfortir el desplegament territorial de la FCVS 

• Fer sostenible la FCVS en cada territori sempre des d'una visió transversal i de 
conjunt 

• Visualitzar i posar en valor la figura i el lloc del  voluntariat. 

D’alguna manera, però, el Consell Directiu volia deixar constància que es fa conscient de la 
necessitat d’un Pla propi i específic per aquest any 2021, tant ple de reptes. L'actual context 
digital o l'era 'del virus' subratlla el que ja se sabia abans: tota emprenedoria, tot projecte, 
haurà de ser el desplegable digitalment. El moment demana als equips tècnics, una actitud 
proactiva i poc poruga, per capbussar-s'hi. Però també demana governs, de l'altra, que 
pilotin l’èxode de l’organització cap a noves eines, cap al discerniment sobre l'ús que se'n 
voldrà fer i cap a la humanització d’aquestes. Perquè digitalitzar no ha de voler dir, 
forçosament, deshumanitzar. 

Enguany cal aterrar els objectius a digitalitzacions progressives dels programes, dels 
serveis i dels espais de participació. Entrar de ple en el llenguatge digital, ens obliga a 
mudar de pell, transformar llenguatge i continguts. I cal fer-ho, sense perdre l'impuls de 
l'activitat. Cal prioritzar les despeses vinculades a la digitalització de continguts i a les 
hores tècniques vinculades al canvi, a la innovació i a la virtualització d'espais, de 
programes i de serveis, i  contractació de professionals externs.  

Ens cal generar confiança tot mostrant la nostra 'nova' marca en el web, i la digitalització 
de cites, programes, als butlletins i a les xarxes. Ens cal 
obrir una línia de comunicació directa, adreçada en exclusiva 
a les persones voluntàries d’entitats (amb l'autorització de 
protecció de dades per part de les entitats) Buscarem aquest 
espai ‘mimat’ que ha de tenir cura de les persones voluntàries i 
no només dels òrgans de govern o dels equips tècnics de les 
entitats. 

Des del govern també es vetlla per tal que els 4 objectius 
generals s'empeltin transversalment del marc d'interpretació 
global dels Objectius de Desenvolupament Sostenible -ODS- 
2030, els quals marcaran tot el període.  
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En aquest sentit, totes les activitats del 2021, segueixen dues línies fonamentals: 

• La resposta a la situació d’emergència derivada de la COVID-19 

• El seguiment del calendari habitual d’actuacions 

Destaquem la renovació de tot l’equipament informàtic per al teletreball, assegurant sempre 
l’atenció a les federades i altres equipaments de voluntariat. La informació de la FCVS ja es 
troba en un núvol segur, accessible a les persones autoritzades. 

També destaquem el programari Office 365 per facilitar el treball intern de l’equip, directiu o 
tècnic, i les xarxes de grups territorials o d’àmbits. 

A banda, i seguint el pla global d’actuació 2018-2022 continuen les millores dels nostres 
recursos: 

• Primeres passes del nou web que ha començat a caminar tot oferint una nova 
imatge als continguts 

• Canvi en el logo de la marca 
voluntaris.cat que es reformula perquè 
incorpori l'element d'inclusivitat de 
gènere imprescindible.  

• La digitalització de la gestió de les assegurances un any més permet la rebaixa del 
seu cost per part de les entitats 

A continuació passem a detallar els nostres recursos, els nostres projectes i les nostres 
cites anuals, cenyits al doble enfocament assenyalat. 

 

Recursos 

Continua l’esforç per adaptar 
tots els recursos a les eines 
digitals i la seva 
comptabilització amb altres 
eines presencials. Veureu el 
desplegament dels nostres 
recursos a la nostra web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://voluntaris.cat/recursos/
https://voluntaris.cat/recursos/
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Projectes  

Des de la FCVS seguim el  calendari d’actuacions derivat 
dels nostres projectes. Els podeu veure a la nostra web.  

D’aquest calendari us presentem algunes novetats 
d’interès: 

• Les entitats sòcies d’EMS disposaran de 5 beques 
per a la implementació dels ODS en les línies 
estratègiques de l’entitat o per acompanyament en 
temes organitzacionals  

• Presentem la Guia ‘Com fer accessible el teu pla de 
voluntariat’  

• Treballem per construir xarxes sòlides de 
voluntariat: 
- Inclusives: signatura del conveni amb Dincat 
- Responsables: signatura del conveni amb 

Respon.cat 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://voluntaris.cat/projectes/
https://voluntaris.cat/projectes/
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Cites anuals 

Enguany pren una significació especial la participació de les federades com un element 
fonamental per a la consolidació de la xarxa del voluntariat a Catalunya. Per aquest motiu 
destaquem l’ampliació de processos participatius i la renovació d’altres espais com els que 
detallem a continuació: 

• Procés participatiu per a la renovació del Codi Ètic i del Reglament de Règim Interior 
amb el suport de la plataforma Decidim.voluntaris.cat 

• Canvi de model del ‘Ben a prop teu’ a Barcelona: s’adapta el format a la dinàmica de 
reunions d’entitats, afavorint el diàleg amb diferents membres de l’equip directiu en 
funció d’àmbits d’interès territorial. En aquests moments s’observa focus d’interès en 
relació amb els fons europeus. 

Veureu el desplegament de les nostres cites a la nostra web. 

 

 

 

 

 

 

https://decidim.voluntaris.cat/
https://voluntaris.cat/cita/
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Pressupost 2021 

 
INGRESSOS Pressupost 2020 Pressupost 2021 

   

Facturació de serveis a organismes públics                    8.120,00 €    18.249 €  

Facturació de serveis a entitats privades                          20,00 €     - 

Formació                  12.150,00 €                      6.000,00 €    

Facturació d'assegurances de persones 
voluntàries 

                  35.000,00 €      31.000,00 €    

Quotes El Mercat Social                     1.400,00 €                       1.400,00 €   

Quotes Guanyem-hi tots!                        300,00 €                          150,00 €    

Quotes el TAST Social                        120,00 €     - 

Quotes entitats federades                  70.000,00 €                65.000,00 €     

TOTAL INGRESSOS PROPIS                127.110,00 €        103.550,00 €    

Subvenció IRPF Dept. TASiF                    65.115,14 €                 65.098,92 €    

Subvenció bianual Dept. TASiF                 121.875,00 €              121.875,00 €    

Subvenció Dept. Salut                   38.250,00 €                20.000,00 €    

Diverses subvencions Dept. TASiF                   71.452,64 €                  57.929.63 €  

Subvenció Dept. Territori i Sostenibilitat                     1.500,00 €    - 

Subvenció Dept. Justícia                6.000,00 €                     4.351,00 €    

Subvenció Diputació Barcelona                   22.000,00 €                 22.000,00 €    

Subvenció Diputació Girona                    6.500,00 €                     8.000,00 €    

Subvenció Diputació Lleida                  12.000,00 €                      6.000,00 €     

Subvenció Diputació Tarragona                     2.000,00 €                      2.000,00 €    

Subvenció Ajuntament Barcelona                 115.500,00 €                138.200,00 €    

Subvenció Ajuntament de Girona                    8.500,00 €                      6.000,00 €    

Subvenció Ajuntament de Lleida                     4.000,00 €                      5.000,00 €    

Subvenció Ajuntament de Tarragona                     1.300,00 €                      6.998,00 €    

Subvenció Ajuntament de Cambrils (Vol.In)                     1.500,00 €                    1.500,00 €    

Subvenció Ajuntament de Reus Punt v. -                   1.000,00 €    

TOTAL INGRESSOS PÚBLICS                 477.492,78 €             484.201,55 €    

Subvenció Fundació bancària La Caixa (antic 
Conveni de Caixes) 

                  20.000,00 €     20.000,00 €    

Altres subvencions FBLC                  42.000,00 €            30.575,00 €     

Fundació Port Aventura  (Vol.Cor)                     1.500,00 €                        350,00 €    

TOTAL INGRESSOS PRIVATS                   63.500,00 €          50.925,00 €    

TOTAL INGR. PROPIS, PÚBLICS I PRIVATS                 668.102,78 €             638.676,55 €    

DONATIUS i ALTRES INGRESSOS                     1.150,00 €      

TOTAL INGRESSOS                 669.252,78 €              638.676,55 €     
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DESPESES Pressupost 2020 Pressupost 2021 

COSTOS SALARIALS              -444.869,59 €                -426.751,37 €    

Lloguers i despeses comunitats -5.189,97 €              -5.241,87 €    

Reparacions i manteniment -13.403,47 €               -13.537,50 €    

Assegurances equipaments -2.543,23 €                 -2.568,66 €    

Despeses oficina -13.959,44 €       -14.099,03 €    

Professionals externs (no formadors) -35.011,03 € -16.436,62 €    

Serveis bancaris -2.785,44 € -2.813,29 €    

Tributs -2.492,90 € -2.517,83 €    

Subministraments -11.648,39 € -11.764,87 €    

Rèntings -21.509,15 € -29.000,00 €    

Despeses de representació institucional -6.119,10 € -6.180,29 €    

Despesa d'assegurances de persones 
voluntàries 

-16.507,82 € -20.799,86 €    

Publicitat de programes -27.428,47 € -37.571,47 €    

Neteja -2.535,23 € -2.817,06 €    

Formadors  -22.655,80 € -22.882,36 €    

Despeses sensibilització -22.775,03 € -12.283,70 €    

Dietes i desplaçaments interns -8.835,26 € -8.923,61 €    

ALTRES DESPESES -215.399,73 € -209.438,04 €    

Altres Pèrdues/Guanys -5.699,64 €       -50,00 €    

Amortitzacions -3.200,00 € -1.522,31 €    

Despeses financeres 0,00 € -914,83 €    

TOTAL DESPESES -669.168,96 €  -638.676,55 €  

   

RESULTAT                          83,82 €                          0,00 €    
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