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LLEGINT EL PLA EUROPEU DEL VOLUNTARIAT 2030 

INTRODUCCIÓ 

 

Els propers quatre anys, davant els grans reptes que ens caldrà confrontar, i en el 

marc dels 17 ODS del mil.leni, el Consell Directiu proposa una nova pauta 

d’objectius per a la seva pròpia actuació i la de la FCVS en el seu conjunt. 

I igual com ho ha fet en els darrers anys, es disposa a impulsar una actuació 

concreta anual que li permeti sostenir-los durant tot el període. 

L'Agenda 2030 de transformacions globals i inel.ludibles fins arribar a l’assoliment 

dels 17 ODS, posa la igualtat i la dignitat de les persones al centre, fa una crida a 

canviar el nostre estil de desenvolupament, i ens urgeix  a respectar el medi 

ambient. 

Els 17 ODS són el resultat d'un procés de negociació  que va involucrar 193 estats i 

la participació sense precedents de la societat civil. Són de molt abast i aborden de 

manera interconnectada els elements més importants del desenvolupament 

sostenible: l’economia, la inclusió social  , la protecció del medi ambient.   

L’erradicació de la pobresa, la salut i el benestar en totes les edats, l’educació de 

qualitat i inclusiva, la igualtat de gènere, el treball digne, la reducció de les 
desigualtats, les ciutats i comunitats sostenibles, el consum responsable, la lluita 

contra el canvi climàtic, la pau i la justícia i les aliances humanes per a l’assoliment 

dels objectius, són els grans reptes que afronten. 

 

Des d’Europa, el Centre Europeu del Voluntariat -CEV- indica a totes les 

organitzacions que en són membres que, durant el proper període, cal que s’alineïn 

amb el Pla Europeu de Voluntariat 2030 per tal que el voluntariat pugui ser 

http://www.voluntaris.cat/
https://voluntaris.cat/wp-content/uploads/2022/03/CEV_BEV2030-CAT.pdf
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considerat actor essencial en l’acompliment d’aquesta Agenda 2030. I també que 

es posin en marxa per: 

• Garantir un compromís independent i inclusiu de tota la població que desitgi ser 
voluntària 

• Assegurar nous perfils de voluntariats a partir de nous mètodes 

• Apoderar el voluntariat 

• Garantir que es valora adequadament la seva contribució social 

• Garantir les fonts de finançament i la bona coordinació del voluntariat 

 

En definitiva, per tal que en el 2030 el voluntariat  tingui reconegut el seu rol 
estratègic, el CEV anuncia que les organitzacions que volem fomentar-lo i 
promoure’l, caldrà que ens enfrontem a: 

 

• Reptes de caràcter social (diversitat, accessibilitat, intersecionalitat) i de 
comunicació, sobre el voluntariat 

• Reptes en l’apoderament del voluntariat social, com a força que va més 

enllà del rol de proveïdor de serveis  

• Reptes en el model de validació de l’aprenentatge experimentat en 
l’acció voluntària 

• Reptes en la recerca i l’accés a medició de dades de l’impacte de 

l’acció voluntària 
 

El Consell Directiu de la FCVS, en conseqüència, es proposa recórrer el proper 

període 2023-2026 treballant els seus propis objectius generals i objectius 

específics, seguint l’estela dels reptes que assenyala el CEV. 

 

 

http://www.voluntaris.cat/
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OBJECTIUS DE LA FCVS 2023-2026 

SOM ESSENCIALS 

Persones a favor de persones 

Vegem ara, el Pla d’Objectius de la FCVS per als propers 4 anys i la seva planificació 

d’Actuacions de govern per a l’any 2023 en concret. 

El Consell Directiu, coneixedor dels reptes assenyalats pel CEV, és conscient, d’altra 

banda, d’una realitat catalana molt propera i molt real, prèvia a l’assoliment dels 

objectius europeus indicats, i que podria impedir-li a la FCVS assolir-los 

DIAGNOSI DE LA SITUACIÓ: 

1. A Catalunya, el voluntariat continua tenint encara una imatge excessivament 
vinculada a l’assistencialisme i la beneficència. Entre la ciutadania encara no és 

prou conegut i molta gent només en té referència pel record del voluntariat 
olímpic. Aquest desconeixement permet que circulin encara molts estereotips 

sobre el seu perfil i la seva actuació. 
 

2. Per a la població que connecta amb les qualitats del voluntariat que podríem 

anomenar ‘light’ -i que ni tan sols sap de l’existència d’una Llei de Voluntariat ni un 

model català de voluntariat- la FCVS és una eina veritablement desconeguda i del 
tot prescindible. D’altra banda, per a les entitats que practiquen aquest tipus 

d’intervenció social de maquillatge i acullen aquest perfil de persones voluntàries, 
la FCVS els és irrellevant. 

 

3. Dins el tercer sector organitzat, en canvi, la FCVS sí que té reconegut el seu lloc. 
Però corre el risc d’exercir-lo sempre subordinat a la vertebració d’interessos més 
grans, o a exercir una funció burocràtica, més que no pas ser dinamitzadora o 

impulsora de la força central del voluntariat en la transformació social. 

 

http://www.voluntaris.cat/
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4. Per tant, la FCVS, organització de referència a Catalunya en matèria de voluntariat 
social dins el marc del tercer sector, no és evident que tingui garantida la seva 

continuïtat. 
 

5. Tot i que la FCVS ha fet esforços durant els seus 33 anys de recorregut per renovar-

se en molts aspectes (en matèria d’estatuts, d’agermanament amb d’altres 

plataformes, d’aliances amb d’altres actors socials, de sostenibilitat en matèria de 

finançament, de comunicació i publicitat en matèria de projectes i serveis, 
d’organització en matèria de RRHH i de qualitat i transparència, i molts d’altres) 
no sembla que hagi aconseguit materialitzar un proposta sòlida, compacta, 

atractiva, que expliqui quina és la seva pròpia causa i faci prou escola entre les 

entitats.  
 

6. Donat que els reptes assenyalats en l’Europa dels propers anys són de molt abast, 

més que mai la FCVS hauria de combatre per sortir de la zona de perill, si no vol 
arribar a esdevenir una organització insignificant. 

 

7. Aquesta és la raó per la qual els 3 objectius generals i els 4 objectius específics del 

període tenen molt a veure amb aquest semàfor taronja que es visualitza en la ruta 
propera. 

 

El Consell Directiu entén que aquests objectius, si són treballats i assolits per tots 

els grups i equips de la FCVS, hauran de permetre enfrontar els reptes europeus  

assenyalats pel CEV.  

 

 

 

 

 

http://www.voluntaris.cat/
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OBJECTIUS GENERALS PER AL PERÍODE 2023-2026 

1. Assegurar-se que el voluntariat social és considerat actor essencial a 
Catalunya davant els grans desafiaments globals de l’Agenda 2030.  
 

2. Assegurar-se que la FCVS es guanya la reputació de referent legítim del 
voluntariat social a Catalunya. 
 

3. Assegurar, en un context de crisi global i d’escassetat de recursos -públics, 

privats i propis- la sostenibilitat de econòmica i d’interlocució política de la 
FCVS, sense les quals cap dels dos objectius anteriors no es poden assolir.  

 

Per a cada objectiu general se’n deriva un de corresponent específic. I se n’hi suma 

un de quart i darrer, que els engloba a tots. 

Els objectius específics del període són a l’origen dels corresponents objectius 

operatius anuals que assumirà el Consell Directiu. I també, en conseqüència, són 

el motor de les Actuacions de govern anuals. 

 

 

 

 

 

 

http://www.voluntaris.cat/
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OBJECTIUS ESPECÍFICS PER AL PERDÍODE  2023-2026 

 

1. Intensificar el missatge que cal invertir en voluntariat social a 

Catalunya  per actuar amb eficàcia en l’assoliment dels objectius de 

l’Agenda 2030 (vinculat a l’OG1). 

 

2. Assegurar que la  FCVS rep, de manera sostinguda,  recursos 

significatius i suficients de la inversió en voluntariat social, per  la seva 

capacitat de fer-ne un retorn equitatiu i d’impacte en la comunitat 

(vinculat a l’OG2). 

 

3. Desplegar l’estratègia que permeti l’obtenció de nous fons propis i 

privats. Modificar projectes, serveis i activitats al servei de l’estratègia, 

si s’escau. I professionalitzar la figura que l’asseguri, si es possible 

(vinculat a l’OG3) 

 

 

4. Acompanyar la tasca de representació institucional, de reputació de 

marca i de captació de recursos, per una nova línia comunicativa 

enfocada a diferents franges d’edat i destinada a públics objectius 

diversos (vinculat a l’OG1, l’OG2, l’OG3) 

 

Els dos grups de treball de la FCVS -Consell Directiu i Equip tècnic- comparteixen 

els objectius generals i específics de tot el període. 

La seva actuació de govern o bé tècnica es bifurca a partir dels objectius operatius 

i les corresponents activitats anuals, que són de naturalesa diferent. 

http://www.voluntaris.cat/
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