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AGENDA D’ACTUACIONS DE GOVERN 2023 

EN EL MARC DELS OBJECTIUS 2023-2026 

 

Heus aquí els 4 objectius aprovats en sessió plenària del 

Consell Directiu de desembre 2022: 

 

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* 

SENSIBILITZACIÓ I INCIDÈNCIA POLÍTICA 

 

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 

TREBALL EN XARXA I COL.LABORACIÓ AMB ALIATS 

 

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 

INNOVACIÓ 
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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 

GOVERNANÇA 
 

*Els 17 objectius són integradors, interrelacionats i indivisibles.  

Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) són universals, 

integradors i ambiciosos. I guien la implementació de l’Agenda 2030  de 

les Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible, aprovada el 25 

de setembre del 2015. 

Les temàtiques que aborden van des de la pobresa, la fam, la pau, la 

salut, l’educació, les desigualtats, la inclusió, la prosperitat econòmica, 

la protecció del planeta, la lluita contra el canvi climàtic, les ciutats i els 
territoris, l’energia, el consum i la producció sostenibles i la 

governança. 

Els ODS són el resultat d’un procés de negociació que es va dur a terme 

després de la Cimera de Rio+20 (2012), partint de l’experiència 
adquirida amb els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni. 

 

Per tant, els 17 ODS marcaran els propis objectius de la FCVS durant 
el període, en dues direccions: 

 

1. En auto-obligar-nos a fer les coses de tal manera que garantim 
durant el període, en l’àrea d’intervenció que ens escau i entre 

els col.lectius de persones a qui les entitats federades atenen, 
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aquelles transformacions socials necessàries per alinear-nos 

amb els mateixos 
 

2. En assegurar que actuem sota un model de governança 
transparent,  democràtic, participatiu, co-responsable i 

compromès amb la xarxa d’entitats a qui representem. 

 
 

Els verbs que explicaran les actuacions concretes del Consell Directiu 

durant el 2023 seran sempre verbs vinculats a una acció de lideratge, i 
no a una actuació tècnica concreta. Seran verbs com: 

 

impulsar,  vetllar, acompanyar, promoure, fomentar, fer-se 
responsable, fer possible, iniciar, obrir via, assegurar, garantir, 

possibilitar estratègia, i d’altres. 

 
Aquesta Agenda és, de fet, un llistat de compromisos d’actuació 2023, 

però no conté un calendari adjunt per a cada membre del Consell. 

 
L’Agenda tampoc no conté indicadors de càlcul qualitatiu i/o 

quantitatiu de resultats obtinguts. Convindria que hi contés, però no 

som davant un Pla d’actuacions com a tal, sinó davant un llistat 
d’actuacions seleccionades (somnis aterrats) a partir de la sessió de 

treball compartit de desembre 2022. 
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Vegem-les: 

 
 

1. Cada membre del Consell Directiu es farà co-responsable de què 
augmenti durant el 2023 el finançament propi (incloent el 

nombre d’entitats federades que abonen la quota) com a via més 

segura de sostenibilitat de la FCVS, si vol perpetuar el model 
d’equip tècnic i de pressupost actuals. 

2. Cada membre del Consell Directiu vetllarà per a què el 
finançament públic i el privat no minvin i es sostinguin dins el 
conjunt d’ingressos del pressupost. 

3. Cada membre del Consell Directiu, de manera co-responsable,  
s’assegurarà d’agendar-se entre 3 i 8 entrevistes anuals amb 
entitats de voluntariat no federades, per a presentar-los la 
cartera de serveis i fer-los la proposta de federar-se. 

4. Cada membre del Consell Directiu s’assegurarà d’agendar-se 
entre 2 i 5 entrevistes anuals amb entitats de voluntariat ja 
federades, per recordar-los els avantatges de la cartera de 
serveis de la FCVS i fer-los la proposta d’aprofitar més i 
comprometre’s més amb la FCVS. 

5. Presidència i secretaria general, amb el suport de les persones 
comissionades, vetllaran per tal que: 

5.1 Vicepresidència i direcció tècnica, amb el suport de 
coordinació de programes, de gestió de projectes, de qualitat i la resta 
de Serveis Generals, treballin per a ampliar l’abast, la reputació, la 
legitimitat i la marca de la FCVS 
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5.2 Vicepresidència i direcció tècnica, amb el suport de qualitat, 
de comunicació i de la resta de Serveis Generals, treballin per a mesurar 
la percepció de l’impacte de la FCVS en el sector i entre la ciutadania 

5.3 Tresoreria, coordinacions territorials i direcció tècnica, 
planifiquin i coordinin entre 3 i 5 entrevistes anuals fetes des de cada 
territori, amb empreses i/o administracions locals, per oferir-los la 
col·laboració entre actors socials, mostrar-los la cartera de serveis i fer-
los una proposta de captació de recursos en base a la seva 
Responsabilitat Social  

5.4  La vocalia de relacions internacionals i direcció tècnica, amb 
el suport de coordinació de programes, de gestió de projectes, de 
qualitat i la resta de Serveis Generals, planifiquin contactes i reunions 
per tal d’aconseguir recursos europeus, aliances amb d’altres 
organitzacions europees i/o de l’estat espanyol. 

5.5 Les vocalies de Joventut, Relacions Internacionals, Salut i 
direcció tècnica, treballin, amb el suport de coordinació de programes, 
de qualitat, de formació, de comunicació i la resta de Serveis Generals 
per aconseguir el desplegament de les respectives actuacions pròpies 
de cada àmbit. 

5.6 La vocalia d’Economia Social, amb el suport de direcció 
tècnica, i qui considerin oportú, facin aquelles entrevistes  que siguin 
estratègiques amb els actors de l’Economia Social de Catalunya.  

5.7 Presidència i direcció tècnica acompanyin el bon inici de 
recorregut compartit dins la FCVS del grup d’entitats de Voluntariat 
penitenciari que volen esdevenir una sectorial/vocalia en un futur 
proper. 

5.8 Vicepresidència, secretaria general i les vocalies 
corresponents o coordinacions territorials, realitzin entre 3 i 5 

http://www.voluntaris.cat/


 

Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS) 

C/ d’en Grassot 3, 2n 08025 Barcelona  
 93 314 19 00 · barcelona@voluntaris.cat   
www.voluntaris.cat 
 
Entitat declarada d’utilitat pública:  
Full registral núm. F-1158 secció 2a Ordre 
de 20/03/97 Inscrita al Cens d’Entitats  
de Voluntariat amb el núm. 79.  
NIF G-59106823 

BARCELONA  
C/ d’en Grassot, 3, 2n · 08025 Barcelona 
93 314 19 00 · barcelona@voluntaris.cat 
 
GIRONA 
C/ Rutlla, 20-22, 1r · 17002 Girona 
972 227 911 · girona@voluntaris.cat 

 

Seus territorials  

 
TARRAGONA 
El Seminari. C/ Sant Pau 4, Oficina 5 43003 Tarragona    
877 23 31 04  ·  tarragona@voluntaris.cat 
 
LLEIDA 
C/ Henry Dunant, 1 · 25003 Lleida 
973 106 834  ·  lleida@voluntaris.cat 
 
 
 

entrevistes anuals amb altres federacions i xarxes de voluntariat per a 
cercar coordinació i unitat d’acció, sinergies, i reflexió comuna sobre 
aquest objectiu, que pertoca a totes les federacions i xarxes. 

5.9 Les coordinacions territorials, vicepresidència i secretaria 
general, realitzin entre 3 i 5 entrevistes anuals amb altres federacions 
locals per a cercar coordinació, sinergies, i reflexió comuna sobre 
aquest objectiu comú. 

5.10 La vocalia de Salut, la coordinació territorial de Girona i 
direcció tècnica, amb el suport de SG i de la persona tècnica de Girona, 
treballin per tal que el programa pilot ‘Voluntariat de Nit’ comenci a 
caminar a l’Hospital Trueta de Girona. I en garanteixi la seva 
continuïtat. 
 

6. Presidència, acompanyada de les persones comissionades i de 

direcció tècnica, treballaran per a què la FCVS sigui interlocutora 

imprescindible davant qualsevol iniciativa legislativa que afecti al 

voluntariat. També per a què la FCVS sigui considerada clau per 

al disseny de les bases de subvencions públiques de la Generalitat 

adreçades a entitats socials. I per a què la FCVS ofereixi  formació en 

matèria de compliment normatiu per a les entitats membres. 

7. Presidència, acompanyada de les persones comissionades i de 

direcció tècnica, treballaran per a què la FCVS subscrigui convenis de 

col·laboració amb les dues grans entitats municipalistes (ACM, FCM) 

per promoure el coneixement de la figura  del voluntariat entre els 

empleats públics i afavorir l’augment del nombre de persones 

voluntàries. 
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8. Cada membre del Consell Directiu es farà co-responsable de l’esforç 

que suposarà el canvi de seu de SG de la FCVS en plena activitat anual 

per la càrrega de feina afegida que suposarà. 
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