
L'actual context digital o l'era 
'del virus' ens marca el camí... 
Vols saber què proposem?

I en el 2021...
Tot i que la covid ha marcat el 
calendari, aquest any hem 
seguit treballant per a mantenir 
i adaptar la nostra agenda a la 
nova situació. Vols saber com? 

En el 2020....

Comunicació  i compromís
Informant i sensibilitzant la ciutadania 
sobre la força del voluntariat per a trans-
formar entorns i models socials, i animant 
a persones i entitats a participar-hi.

veure +

veure +

Posant a l’abast recursos que ajuden a 
desenvolupar la tasca voluntària a les 
persones interessades i fomentant 
projectes per afavorir l'acció voluntària.

Recursos, projectes i cites

veure +

Fomentant el voluntariat i els models 
d’actuació positius a través de la xarxa 
territorial d’entitats i fent de portaveu 
entre elles.

Xarxa

veure +

L’impacte
de la
COVID-19

Les xifres

Memòria 2020



El voluntariat social va ser considerat 
com a activitat essencial pel PROCI-
CAT gràcies a la presència de la FCVS 
en reunions amb la Presidència de la 
Generalitat.

3a passa:
activitat essencial

Posar el Secretariat Català pel Volun-
tariat Social a disposició de les xarxes 
informals de bon veïnatge i de suport 
mutu per a exercir actuacions de 
voluntariat d’emergència, sense ser 
multats ni detinguts.

2a passa:
cobertura legal

L’impacte de la COVID-19 
Davant les noves circumstàncies que es van 
desenvolupar arran de l’esclat de la pandèmia, 
el Consell Directiu va reaccionar desenvolu-
pant un pla de treball específic.

Diagnòstic de necessitats i d’acom-
panyament adreçat a les entitats 
federades per part de l’equip tècnic de 
la FCVS. Es va fer a través de 3 
enquestes (març, juny i desembre).

1a passa:
enquestes/diagnòstic



Hem estat presents a Catalunya, 
Espanya i Europa a través de la 
nostra participació en 21 orga-
nismes diferents
Hem continuat treballant per millorar la nostra 
visibilitat vinculant-nos amb les principals 
organitzacions i exercint la representació 
internacional.

En el 2020 hem treballat amb
prop de 336 entitats i l’impacte
de la nostra acció ha arribat a 
+ de 41.000 persones
A través de les xarxes locals hem compartit
propostes i experiències que enforteixen el 
sector del voluntariat.

Xarxa
Fomentant el voluntariat i 
els models d’actuació posi-
tius a través de la xarxa 
activa d’entitats i fent de 
portaveu entre elles.



Recursos, projectes i cites

Posant a l’abast recursos que ajuden a desen-
volupar la tasca voluntària a les persones inte-
ressades i fomentant projectes per afavorir 
l'acció voluntària.

Borsa de 
voluntariat

1.018 inscripcions a progra-
mes de voluntariat a través 
de Voluntariatenunclic.

Formació El Mercat Social

17.267,93€ facturats de 38 
entitats sòcies que venen 
productes i serveis. 

44 entitats s’han beneficiat 
de les 1.989 unitats donades 
per les empreses.

Guanyem-hi tots! Vol+

Hem acreditat 4 persones i 
hem format 5 persones 
acreditadores.

S’han entregat 4 premis a 22 
entitats i ja es compta amb 1 
categoria catalana i 3 locals.

2 empreses en procés de 
formació de voluntariat 
d'empresa.

VolCor

129 publicacions, la majoria 
sobre recursos per a la bona 
gestió i dades del sector.

Biblioteca

289 notícies i 86 agendes 
publicades, adaptant 
activitats al format telemàtic.

Agenda

7 Centres de salut i 4 CAPs en 
fase d’implementació, i 301 
persones ateses.

Grans Actius

Hi han participat 68 alumnes
que han realitzat 8 
reportatges audiovisuals.

Mirades

S'ha coordinat la tasca 
voluntària de 52 barris de 
Barcelona.

Gestió de Radars

Recursos

Projectes

A més, + de 1.000 persones han
participat en les nostres cites anuals
Per tal de seguir donant resposta a les necessitats 
de les entitats i promoure la cultura del voluntariat, 
les jornades, sessions i celebracions del Dia Inter-
nacional del Voluntariat s’han adaptat al format 
telemàtic. També se n’han creat de noves com el 
Cicle de Comunicació Social.

Premi Lluís Martí

Sessions 
(in)formatives

2 sessions, degut a l’impacte 
de la crisi per la COVID-19.

60 formacions transversals i 
digitalitzades amb la partici-
pació de 1.846 persones.

Assegurances

5.600 persones assegurades i 
obertura de la línia gratuïta 
per a les xarxes de bon 
veïnatge i ajuda mútua.



Comunicació i compromís

Informant i sensibilitzant la ciutadania sobre la 
força del voluntariat per a transformar entorns 
i models socials, i animant a persones i enti-
tats a participar-hi.

Tot això no podria aconseguir-se 
sense el compromís i la tasca 
constant de la FCVS en...

Transparència i qualitat
Actualització de les dades 
i millora en la transparèn-
cia de la web.

Promoció comunitària
Reordenació de la manera 
com es despleguen recursos, 
projectes i cites.

Assessorament
i orientació
Hem assessorat 143 entitats 
federades i hem atès 222 
institucions.

Utilitzem els mitjans per a:
- Difondre l'actualitat de les entitats
- Oferir recursos
- Informar i sensibilitzar

Treball en xarxa
202 entitats en 10 grups de 
treball, amb especial impuls 
en l’Àrea de salut i comunitat.

Arribem a més de 25.000 
seguidors en xxss

Més de 107.200 visites entre 
totes les nostres webs

Els nostres butlletins han tingut un 
abast de més de 13.000 subscriptors



Si vols veure totes les xifres visita:

www.voluntaris.cat/transparencia

Tancament econòmic 2020

RESULTAT TANCAMENT 2.960,44€ 15.558,35 €

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   454.384,16   

36.500,00   

670.857,68   

17.090,66   

606.475,23   

22.928,76   

 129.162,31   

REAL 2019 REAL 2020

2.117,50   

Total ingressos 687.948,34 €

DESPESES REAL 2019 REAL 2020

Total costos salarials

Total altres despeses

-448.263,59

-228.309,94 -172.927,19

-417.644,18

Total despeses -684.987,90 -593.034,38

608.592,73 €



També marcat per la COVID-19, el 
Pla d’actuació es centrarà en 
humanitzar la digitalització de la 
marca. Seguirem dues vies 
fonamentals.

I en el 2021...

Programari 
O�ice 365 per 
facilitar el treball 
intern i les xarxes

Renovació de 
l’equipament 
informàtic per 
al teletreball

Digitalitzacions pro-
gressives dels progra-
mes, dels serveis i dels 
espais de participació

Nova línia de comuni-
cació directa a les 
persones voluntàries 
d’entitats

La COVID-19 ens marca 
el camí a una digitalitza-
ció humanitzada
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Continuem millorant
– Nou web amb una nova imatge
– Canvi en el logo voluntaris.cat
– Digitalització de la gestió de les assegurances
- I seguiment del calendari habitual 

2

Les xifres



Si vols veure totes les xifres visita:

www.voluntaris.cat/transparencia

127.110,00   

477.492,78   

63.500,00   

668.102,78   

1.150,00   

669.252,78 €   

RESULTAT TANCAMENT

INGRESSOS

Total ingressos propis

Total ingressos públics

Total ingressos privats

Total ingressos propis,
públics i privats

Donatius i altres 
ingressos

PRESSUPOST
2020

PRESSUPOST
2021

Total ingressos

DESPESES PRESSUPOST
2020

PRESSUPOST
2021

Total costos salarials

Total altres despeses

Total despeses

Pressupost 2021

484.201,55   

638.676,55   

50.925,00   

103.550,00

638.676,55 €

83,82 €

-444.869,59

-215.399,73

-669.168,96

0,00 €

-209.438,04

-426.751,37 

-638.676,55 


