Les representacions exercides des de la FCVS:
La FCVS té la responsabilitat encomanada per les seves entitats de representar-les en diferents espais
d’incidència política per tal de defensar i posicionar la figura del voluntariat. Per això participem de
manera periòdica o bé puntual en diferents òrgans i plataformes de participació.
Aquesta responsabilitat recau en persones electes i/o en els membres dels equips locals de
coordinació. En ocasions, la representació forma part de les responsabilitats del personal tècnic en la
mesura que es tracta d’espais de participació que desenvolupen una tasca de frontissa entre
l’estratègica i l’operativa.
Et mostrem el llistat de les representacions per a què ho vegis en conjunt.
1. Representacions internacionals
1.1. Centre Europeu del Voluntariat (CEV)
Membres Assemblea o Plenari
Incidència política i internacionalització del voluntariat de Catalunya. Hi exercim el dret a vot perquè
en som membres. Convocada la Presidència. Delega la representació en la Vocalia de Relacions
Internacionals.

1.2. Conferència mundial del Voluntariat (IAVE-CEV)
Cada 4 anys. Hi assisteix Presidència i/o Vocalia de Relacions Internacionals
2. Representacions estatals
2.1. Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
Consejo Estatal de ONGs de Acción Social.
Incidència política i territorial. Hi assistim en tant que plataforma autonòmica membre de la PVE. Hi
assisteix direcció i/o cap de programes.
2.2. Plataforma del Voluntariado de España (PVE)
Membres Assemblea o plenari
Incidència política i territorial. Hi exercim el dret a vot. Convocada la Presidència. Pot delegar la
representació en la Secretaria General o en altres membres el Consell Directiu
Escuela de Otoño i Grups de treball
Temes tècnics. Hi assisteixen direcció, cap de programes i/o personal tècnic.
Observatorio del Voluntariado de España Comisión especializada.
Trobada anual on compartir criteris i indicadors per a la recerca. Hi assisteix la tècnica responsable de
qualitat i transparència.
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3.

Representacions d’àmbit català

3.1. Departament de Drets Socials
Consell d’Associacionisme i Voluntariat de Catalunya-CAVC
Incidència política. Hi tenim lloc de representació exercit per Presidència.
Comitè d’Ajuda als Refugiats. Temes tècnics en matèria de refugi. Hi assisteix direcció o la tècnica
responsable de l’Àrea de Promoció Comunitaria
Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat. S’hi treballen temàtiques tècniques. Hi assisteix
el tècnic responsable de l’Escola de Formació.
Consell de Gent Gran de Catalunya
Un Consell on es promou la participació i l’associacionisme de la gent gran i s’incentiva el treball en
xarxa. Hi assistim com a convidats d’aquest Consell representats pel vocal de gent gran
3.2. Departament de Justícia
Taula de participació Social-TPS
Incidència política. Convocats com a membres del Plenari de la TPS. Hi assisteix la direcció tècnica de
al FCVS o una persona tècnica
3.3. Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
Presidència en la Junta Directiva de l’entitat i membres del Plenari
Incidència política. Hi exercim la Presidència, en la persona de Francina Alsina.
Grups de treball de La Taula
Temes tècnics. Hi participen direcció i responsables tècnics de la FCVS.
En aquest moment: Grup de treball Finançament, GT Innovació i M4Social, GT Model d’atenció de la
persona, GT Envelliment i GT Millora contínua. Hi assisteixen persones de l’equip tècnic

3.4. Respon.Cat
Consell Social i membres del Jurat dels seus premis anuals
Incidència política. Convocada Presidència.
GT de Voluntariat de Respon.Cat
Hi assisteix direcció tècnica de la FCVS i/o persona tècnica de l’equip
3.5. Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC)
Membres del Jurat dels reconeixements anuals. Convocada Presidència.
3.6. Plataforma Pobresa Zero:
Aglutina organitzacions i entitats d'acció social per instar el govern que inclogui a l’agenda política 41
mesures en els àmbits d’economia i mercat de treball, habitatge, educació, salut i serveis
sociosanitaris, prestacions socials. Presidència delega la seva presència en la Vocalia de Pobresa.
3.7. Observatori de la discapacitat física (ODF): membres del Consell Social
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La missió de l’IODF és aprofundir i generar coneixement sobre la discapacitat per garantir els drets
del col·lectiu i el consell social aporta reflexió i coneixement sobre temes d'interès, i prioritats de
l’Observatori. Convocada Presidència
3.8. Centre promotor-Aprenentatge i Servei. Som entitat col·laboradora de l’Associació Centre
Promotor d’Aprenentatge i Servei. Amb veu, sense dret a vot. Hi assisteix la persona tècnica de
Promoció comunitària del Voluntariat.
4. Les representacions locals
4.1. Barcelona
4.1.1.
Ajuntament de Barcelona
Consell Municipal de Benestar Social: membres del Plenari i la Permanent. Òrgan consultiu i de
participació de l'àmbit de benestar social a la ciutat de Barcelona. Hi assisteix: una persona membre
de l’equip local de Coordinació
Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva: membres del Consell de la Governança, de la Comissió
d’Acció i Assemblea. A banda, som referent d’una Xarxa d’Acció de l’Acord (Xarxa per una ciutadania
Activa i Compromesa) Espai de participació, de cooperació público-privada i d’acció conjunta entre
institucions i organitzacions de la ciutat que treballen per construir una Barcelona més inclusiva i
amb major qualitat de vida per a totes les persones. Hi assisteixen: una persona membre de l’equip
local de Coordinació i la tècnica responsable de Barcelona.
Àmbit participat de l’Economia Social i Solidària: membres del Grup motor que és l’òrgan executiu de
l’espai participat que vetlla pel bon funcionament de les trobades generals i fa el seguiment dels
grups de treball. Representat per l’Equip de coordinació de Barcelona.

4.1.2.

Consell Associacions de Barcelona (CAB)

Membres la Junta i membres del plenari
Plataforma interassociativa de la ciutat de Barcelona que treballa per la participació, vertebració
(territorial/sectorial) i la interlocució d'organitzacions. Hi exercim la vicepresidència a la Junta
Directiva i som membres del plenari. Hi assisteix la qui decideixi Barcelona
4.1.3.
Taula Radars de la Marina
Des de GransActius participem de la FCVS a la Taula Radars la Marina com a membres actius en el
projecte comunitari

4.2. Girona
4.2.1.
Ajuntament
Consell assessor de ‘La Sopa’. Centre d’acollida i Serveis Socials
El Centre d’Acolliment i Serveis Socials “La Sopa” és una entitat de caràcter social i assistencial
adreçada a la població "sense sostre" mancada d'habitatge o en situació de pobresa severa o
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exclusió. Es gestiona a través d’un consoci del qual la federació en forma part. Hi assisteix la
Coordinació territorial de Girona.

4.3. Lleida
4.3.1.

Ajuntament

Consell Municipal “Lleida Social” espai ampli i estable de reflexió i recerca de consens sobre temes
estratègics per al benestar social en matèria de serveis socials per promoure i potenciar el treball
participatiu. La FCVS és membre de ple dret.
Comissió de Gent Gran, dins del Consell Lleida Social membres d’aquest òrgan de
participació per a l’impuls de les iniciatives adreçades a gent gran.
Consell de ciutat
Màxim òrgan consultiu i de participació de l'Ajuntament de Lleida per debatre sobre els afers públics
des de la corresponsabilitat i el compromís per la ciutat de Lleida. Hi participa la coordinació
territorial.
Comissió capacitats diverses: convocada des del programa Lleida Orienta de la Regidoria d’Educació,
cooperació, Drets Civils i feminismes. Hi participa la tècnica
4.3.2.
Taula Salut Mental de Lleida i el Segrià
Taula convocada per Salut Mental Ponent i té per objectiu millorar la coordinació entre els diferents
estaments vinculats amb la salut mental al territori del Segrià, tant les administracions com les
entitats així com contribuir a impulsar el model comunitari d’atenció a la salut mental.
4.3.3.

Consell Participatiu de l’Orfeó Lleidatà: Membres del Consell que té la missió d’aconseguir
que el teixit associatiu cultural i social de les terres de Lleida es vinculi en la gestió de l’Espai
Orfeó, potenciant els usos de la cultura com a eina d’inclusió i fomentant el treball en xarxa

4.4. Tarragona i terres de l’Ebre
En aquests moments no es convoquen taules de participació a Tarragona
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