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ANTECEDENTS 

El mes de juliol de 2017, la FCVS i DINCAT signen un conveni de col·laboració per tal de 

treballar conjuntament en la millora de la promoció i la gestió de voluntariat a Catalunya. 

D’aquesta manera es comprometen a identificar iniciatives o projectes específics que 

contribueixin a potenciar el voluntariat tant a nivell general, com específicament entre 

persones amb discapacitat intel·lectual i de desenvolupament. 

Per tal d’assolir aquests objectius s’ha estat treballant des de finals de 2017 per organitzar 

aquesta jornada, sota el nom ‘Voluntariat per a tothom: inclusió i accessibilitat’. 

 

OBJECTIU DE LA JORNADA 

Reflexionar sobre l’accessibilitat universal i l’equiparació d’oportunitats per facilitar que 

tothom tingui l’opció de poder realitzar una acció voluntària en igualtat de condicions. 

 

FITXA TÈCNICA 

 123 persones inscrites a la jornada. 

 Assistència: 71 persones provinents d’entitats (personal assalariat i voluntari), 

administració pública i empreses.   

 Conducció de l’acte: Clara Sánchez – Castro Bonfill. 

A la inscripció de la jornada es va tenir en compte les necessitats de suport dels assistents 

facilitant una persona de contacte de l’organització. 
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PROGRAMA DE LA JORNADA 
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TEATRE FÒRUM  

El teatre fòrum és una tendència teatral composada per tècniques que promouen la 

transformació social. És un mètode que permet visualitzar i reflexionar sobre situacions de 

discriminació, manipulació, violència i diverses formes d'abús de poder.  El públic canvia el 

seu rol d’espectador per passar a actor i crear un canvi en la situació escenificada. 

El col·lectiu de teatre social Impacta’t, va escenificar la problemàtica que pot viure una 

persona amb discapacitat intel·lectual quan vol fer una acció voluntària. El públic, impactat 

per la situació d’exclusió de la protagonista, es va encarregar de proposar alternatives sobre 

com hem d’actuar per evitar situacions poc inclusives.   
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PONÈNCIA: ACCESSIBILITAT COGNITIVA 

En Romà Javierre, responsable d’Accessibilitat i Ciutadania de Dincat i Xavier Orno, tècnic 

de l’Àrea de Ciutadania i Suports i membre de l’Observatori de Drets de Dincat, van realitzar 

una ponència sobre accessibilitat cognitiva. En Xavier Orno va exposar les dificultats i les 

barreres amb les que es troba una persona amb discapacitat, que no li permeten gaudir en 

igualtat de condicions la vida quotidiana. 

D’aquesta primera jornada de reflexió se’n desprèn que cal fer un esforç entre tots i totes 

perquè el nostre entorn compleixi les condicions d’accessibilitat. Entenem per 

ACCESSIBILITAT, aquelles condicions que ha de complir l’entorn que ens envolta perquè 

tothom pugui fer-ne i gaudir-ne de la forma més autònoma possible.   

Parlem d’accessibilitat sota 3 paràmetres: 

̶ Accessibilitat cognitiva: les coses han de ser fàcils d’entendre per a tothom 

(espais, continguts, productes/serveis/processos) 

̶ Accessibilitat Física 

̶ Accessibilitat Sensorial 

Respondre a criteris d’accessibilitat ens permet trencar amb les barreres (físiques, de 

comunicació i d’actitud) que limiten o impedeixen la interacció entre les persones, en igualtat 

de condicions. 

 

Per complementar pots visualitzar: ¿Què és ser normal? 
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Romà Javierre i Xavier Orno 
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ESPAIS DE DEBAT I GRUPS DE TREBALL SOBRE GESTIÓ 
DEL VOLUNTARIAT 
 

 

Es van fer grups de treball organitzats d’acord a les set fases de la gestió del voluntariat: 

captació, selecció, acollida, incorporació, formació, acompanyament i desvinculació. Els 

grups van compartir coneixements i experiències i  es van plantejar reptes de futur.   

Procediment del grups de treball: 

Cada dinamitzador o dinamitzadora tenia un document amb un requadre per treballar una 

fase del voluntariat durant 1h i 20 minuts. Cada grup va treballar, en primer lloc, la dinàmica 

de les 5 qüestions (veure a continuació la dinàmica de cada grup). Posteriorment, van 

escriure reptes en un post-it. Per realitzar les conclusions, tots els grups van triar 3 

emoticones i una frase per recollir el que havien après, viscut i sentit com a grup.  Aquesta 

informació es va enviar per WhatsApp a les responsables de comunicació de l’organització 

de la jornada. En el moment de la cloenda de l’acte, es van projectar a la pantalla les 

emoticones i la frase de cada un dels grups. 
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Grup de treball: Fase CAPTACIÓ - Dinamització: Anna Sánchez (SOM Fundació) 
 

Tempo 
6 

qüestions Pluja d’idees 
Què incorporem? 

(En base al que hem vist a la jornada) 
Què deixem enrere? 

(En clau de canvi) 
Imprescindibles 

10’ 

QUI?  
(agents 

implicats en 
la fase) 

- Responsable / Coordinador 
- Equip de les entitats que OFEREIXEN / 
GESTIONEN el voluntariat. 
- Entitats que necessiten el voluntariat 
- Ajuntament (Tècnic de Voluntariat) 
 
                                    Treballen en xarxa 

- Figura de suport (si es necessita) 
- Testimonis d’altres persones 
voluntàries. 
- Plantejar-nos noves vies 
d’accessibilitat. 

Res. 
Figura del responsable de 
voluntariat. 

10’ COM? 

- Primera entrevista / Primer contacte amb 
l’entitat (explicar les tasques) 
- Descripció. 
- Plataformes internet. 
- Comunicació oral. 
- Xerrades de sensibilització. 

- Fent accessible el voluntariat. 
- Accessibilitat d’actitud. 

- Prejudicis socials. 
Sobreprotecció per part dels 
responsables / familiars / 
tutors. 

- Amb empatia. 
- Com fer comprensible el 
contingut imprescindible. 

10’ QUAN? 

- Dies d’esdeveniments socials. 
- Per demanda. 
Quan finalitza un conveni de pràctiques. 
 

- Igual.   

10’ ON? 

- Escoles, universitats. 
- Plataformes web, web de l’entitat, xarxes 
socials. 
- Premsa. 
- Fires d’entitats. 
- Entorn més proper. 
- Aprofitar trobades amb empreses (RS) 

- Nous canals i fonts de captació 
(Centres Ocupacionals, Residències, 
...) 

 Comunicació. 

10’ PER QUÈ? 

- Valor afegit per l’entitat. 
- Transmetre valors. 
- Necessitat social. 
- Implicar a la ciutadania. 
 

- Que formi part en el model social a 
donar. 
- Normalitzar el concepte de 
discapacitat. 

- Paternalisme i 
sobreprotecció. 

- Tenir el deure de captar 
a persones amb 
diversitat. 
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REPTES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONS 
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Grup de treball: Fase SELECCIÓ - Dinamització: Andrea Maquilón (Fundació IRIS) 

 
 

 

 

 

  

Tempo 
6 

qüestions 
Pluja d’idees 

Què incorporem? 
(En base al que hem vist a la jornada) 

Què deixem enrere? 
(En clau de canvi) 

Imprescindibles 

10’ 

QUI?  
(agents 

implicats en 
la fase) 

Coordinador / Coordinadora de Voluntariat 
                                + 
Persona que es vincularà en l’acció 
voluntària. 

 
- No tenir present a la persona 
que rep el voluntariat. 

- Figura de coordinació. 
- Referent de voluntariat. 

10’ COM? 

- Entrevista. 
- Motivacions. 
- Habilitats. 
- On encaixa. 
- Revisar base de dades. 

- Mirada àmplia vers les capacitats. 
- Canvi de mirada. 

- Estereotips. 
- Idees prefixades. 

- Pla inclusiu. 
- Formació de persones 
que seleccionen i de 
persones voluntàries 
abans de començar. 
- Suports. 

10’ QUAN? - Permanentment.   
- Millorar comunicació 
amb projecte. 
- Disponibles. 

10’ ON? 
- Entitat, residència o centre on es farà el 
voluntariat. 

- Flexibilitat en el lloc de trobada per 
l’entrevista. 
- Flexibilitat horària. 

- Poca flexibilitat per adaptar-
te a la persona voluntària. 

- Espai on es pugui fer 
(accessible) 

10’ PER QUÈ? 

- Conèixer les persones. 
- Analitzar motivacions i mirar si hi ha 
coincidència amb valors i activitats de 
l’entitat. 

  

- Acció voluntària que 
aporti valors a totes les 
parts implicades. 
- ‘SER’ voluntari. 
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REPTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONS 
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Grup de treball: Fase ACOLLIDA - Dinamització: Cristina Herreros (Associació Oci Inclusiu Saräu) 

 

 

  

Tempo 
6 

qüestions 
Pluja d’idees 

Què incorporem? 
(En base al que hem vist a la jornada) 

Què deixem enrere? 
(En clau de canvi) 

Imprescindibles 

10’ 

QUI?  
(agents 

implicats en 
la fase) 

- Responsable voluntariat. 
- Coneixements, sensibilitat, empatia, 
professionalitat, valors i ètica moral. 

- Prejudicis, barreres. - Comunicació, vocació. 

10’ COM? 

- Documentació senzilla i ben explicada. 
- Espais i persones. 
- Dedicar temps. 

- Documentació comprensible i 
adaptada. 
- Empoderar a la persona voluntària. 

- Presses, suposar. 
- Tràmits no són només 
tràmits. 

10’ QUAN? - Abans de la incorporació a l’activitat. - Donar importància al moment.   

10’ ON? 

- Seu de l’entitat per signar i presentar a 
l’equip. 
- El lloc on es farà l’activitat. 

- Acollida per part dels professionals i 
usuaris a la nova persona voluntària. 

- No fer acollida.  

10’ PER QUÈ? - Per dret i deure de l’entitat. - Valors. 
- Presses, prejudicis, temps, 
suposar i barreres. 
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REPTES 
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CONCLUSIONS 
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Grup de treball: INCORPORACIÓ – Dinamització: Núria Vergara (SOM Fundació) 

Tempo 6 qüestions Pluja d’idees 
Què incorporem? 

(En base al que hem vist a la jornada) 
Què deixem enrere? 

(En clau de canvi) 
Imprescindibles 

10’ 
QUI?  

(agents implicats en 
la fase) 

Persones voluntàries de l’entitat 
Coordinador/a- RRHH 

Tècnic/a referent 
Treballadors/es 

Usuari/a 
Equip de voluntariat 

Accessibilitat: comunicativa, física i 
d’actitud 

Treball en Xarxa 

Prejudicis  
Barreres  

10’ COM? 
Presentació: voluntari/a, 

persones usuàries i espais 
Acompanyament  

Temps 
Escolat activa 

A.C.P. (Atenció centrada en la 
persona) 

Procés estandarditzant  

10’ QUAN? 

Després de l’acollida, 
presentació, formació 

Depenent del tipus d’activitat, 
després d’un cert temps  

   

10’ ON? 

A l’entitat 
A un centre 

A l’espai on es troba la persona 
usuària (domicili, residència, 

etc.)  

Espai acollidor 
Coordinació entitat/ lloc on es fa el 

voluntariat 
accessibilitat 

Lloc amb barreres  

10’ PER QUÈ? 

Per acompanyar a la persona en 
el procés (de forma cuidada)  
Per complir els objectius del 

programa 
Inclusió/participació  

Per assumir la diversitat com una 
normalitat 

Límits i prejudicis   
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REPTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONS 
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- Comunicació. 
- Acollida. 
- Formació 
específica 
- Formació a famílies 

Grup de treball: Fase FORMACIÓ - Dinamització: Núria Pedrola (ASPASIM) 

 

Tempo 
6 

qüestions Pluja d’idees 
Què incorporem? 

(En base al que hem vist a la jornada) 
Què deixem enrere? 

(En clau de canvi) 
Imprescindibles 

10’ 

QUI?  
(agents 

implicats en 
la fase) 

- Entitat.            - Ajuntaments. 
- Famílies.        - Consells Comarcals. 
- Tècnics.         - Consell Joventut. 
- Federacions: FCVS , DINCAT. 

- Treball previ amb la societat: 
‘VISIBILITZACIÓ i 
SENSIBILITZACIÓ’. 
- Capacitació.  
- Empoderament. 

- Proteccionisme. 
- Paternalisme. 
- Discriminació positiva. 
- Prejudicis i desconfiances. 

TOTHOM 

10’ COM? 

- Formació adaptada. 
- Formació als altres voluntaris.. 
- Taula rodona final mixta (de la formació) 
- Sensibilització. 
- Formació interactiva i permanent (mentoria) 

- Accessibilitat cognitiva. 
- Treball en grup (persones amb i 
sense DI) 
- RECURSOS !!! 
- Formadors especialitzats en DI i 
acompanyament (incloem les PDI a 
través d’experiències pròpies)  

- Formació tradicional o 
reglada que en quedaven 
exclosos. 
- ‘BUIT FORMATIU’. 

FORMACIÓ 
ACCESSIBLE 

i 
RECURSOS 

PARTICIPATIVA 

10’ QUAN? 

- Contínua. 
- Permanent. 
- Revisable. 
- Presencial. 
- Acompanyament en TOT EL PROCÉS 

- Live Long Learning Programm 
(recursos en sostenibilitat social en 
persones amb discapacitat) 
- On line. 
- Formació de formadors 

- Cursos tradicionals. 
FORMACIÓ BÀSICA I 

CONTINUADA. 

10’ ON? 

- Entitats. 
- Espais de les administracions. 
- Proximitat. 

- ‘Desplaçar-nos on està el problema’. 
- Accessibilitat. 
 
 

 ACCESSIBILITAT 

10’ PER QUÈ? 

 
 
 
- Canviar la societat. 
- Canvi de MIRADA. 
- Donar resposta a les necessitats. 
- Per EQUITAT. 
 

- Per capacitar la persona, empoderar-
la, donar-li recursos, eines. En 
conjunt, per donar oportunitats a 
TOTHOM, per crear xarxa, i formar 
part de la societat. ‘Ser part’. 
- Donar resposta a la motivació per fer 
un canvi social i que la persona amb 
DI tingui un paper actiu, un rol valorat. 

- L’exclusió. 
- La discriminació. 
- La desvalorització. 

EMPODERAMENT 

Xarxa adaptada 

Empoderar a la persona 



JORNADA ‘VOLUNTARIAT PER A TOTHOM: INCLUSIÓ I ACCESSIBILITAT’ 18 

 

REPTES 
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CONCLUSIONS  
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Grup de treball: ACOMPANYAMENT punt de partida no sóc jo, és l’altre (usuari, usuària)  

Dinamització: Albert Francolí (Fund. Servei Solidari) 

Tempo 
6 

qüestions Pluja d’idees 
Què incorporem? 

(En base al que hem vist a la jornada) 
Què deixem enrere? 

(En clau de canvi) 
Imprescindibles 

10’ 

QUI?  
(agents 

implicats en 
la fase) 

Família 
Voluntàries 

Entitat: tècnics/es, educadors/es, 
responsable voluntariat i coordinador/a 

Administracions/FCVS 
Usuaris/es i participants 

Gerència/entitat 

Implicació de la persona usuària per 
motivar el voluntariat 

Professionals propis del projecte (han 
d’acompanyar en tot moment). 
Contant amb el responsable de  

voluntariat 

  

10’ COM? 

Confiança 
Temps/coneixement del projecte 

Trobant espais: de tracte de tu a tu i 
compartint experiències 

Coresponsabilitat (voluntariat i responsable 
de voluntariat) 

  

Compromís  
 
 

  
  Acompanyament des del Dret i deure  

Molt condicionada a la 
selecció/ acollida/ formació 

prèvia  
 
Reflexió del voluntari/a i de la 
pròpia entitat  

 

10’ QUAN? 

Cada projecte és diferent  
 
 
En la mesura que ho fem constant, també 
estem motivant  

 

Depenent de la formació de la 
persona i la tasca cal 

augmentar les reunions de 
seguiment  

 

Seguiment de les 
persones que encara no 

fan voluntariat o que fa un 
temps que no fan 

10’ ON? 

Presencial 
Grupal 

Individual 
Espais més lúdics on es trobin voluntariat, 
usuaris/es i equip professional per poder 
motivar (com a entitat, però també amb 

altres agents implicats)  i crear xarxa 

Accessibilitat, proximitat 
Alternat els dos espais (presencial i 

grupal) 
A través d’enquestes presencials (via 

e-mail no funciona).  

  

10’ PER QUÈ? 

Agraïment 
Validar la feina 

Coresponsabilitat 
Ajudar  a les dificultats que puguin tenir  

  

Important: gestió del No 
en l’acompanyament 
Acollir/ donar altres 

opcions. Pròpia persona 
que vegi que no pot fer-ho 
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REPTES 

Manca de temps per treballar els reptes. 

 

CONCLUSIONS 
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Grup de treball: DESVINCULACIÓ – Dinamització: Anna de Eguia (Fundació Bayt – Al – Thaqafa) 

  

Tempo 6 qüestions Pluja d’idees 
Què incorporem? 

(En base al que hem vist a la jornada) 
Què deixem enrere? 

(En clau de canvi) 
Imprescindibles 

10’ 
QUI?  

(agents implicats 
en la fase) 

Voluntariat 
Coordinadora voluntariat 
Referent de la persona 

Companys/es del procés de voluntariat 
Destinataris/es de l’acció voluntària 

Treballadors/es de l’entitat 

Entrevista acurada 
 

Possibilitat presencial 
Sempre presencial 
El referent del voluntariat 
La pròpia persona per acomiadar-se 

 coordinació 

10’ COM? 

Amb un document “oficial” de fidelització 
de la vinculació 

Entrevista acurada i presencial 
Berenar amb els i les companyes  

Enquesta satisfacció 
Certificat + agraïment  

Entrevistar a tothom 
Temps previst i conscient  

Documents adaptats 
(frases senzilles, curts i clars , 

llenguatge accessible)  
Crear vincle durant el procés  

Classificar des del principi com pot ser 
la desvinculació  

No acomiadar-se amb temps i 
consciència.  

Comunicació per WhatsApp. 
Entendre la importància que té 

i no passar-la per sobre 
d’altres.   

≠ empaties i simpaties  

 

Comunicació personal 
Escolta activa 

Entendre els perquès 
Establir un protocol 

explícit i contingut per 
tothom 

Tenir en compte la 
necessitat de l’usuari/a 

 

10’ QUAN? 

Quan jo no ho puguis fer correctament 
(temps, ganes) 

Quan no tinguis motivació 
Quan no et sentis acollida 

Quan l’entitat consideri que no es 
adequat 

Supervisió 
Des del principi explicar com es pot 

desvincular 
Espais de descans del voluntariat per 

agafar-ho amb ganes 

Acompanyament precari 
Flexibilitat 

 

10’ ON? Al lloc/entitat Ha de ser un espai còmode per 
ambdues parts  

Flexibilitat 
El passadís 

 

10’ PER QUÈ? 

Per motius personals 
Per estat d’ànim no adient 

Perquè representa un patiment o esforç 
excessiu  
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REPTES 
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CONCLUSIONS 
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VALORACIÓ JORNADA 

L’enquesta de valoració es va crear sota els paràmetres de lectura fàcil perquè fos accessible per 

tothom. 
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Aquests són els resultats:  

 

Ítems qüestionari 

 

  

 

Total 
respostes 

Teatre fòrum 34 8 0  0  42 

Ponència 8 28 5 0  41 

Dinàmica grups treball* 15 9 1 0  25 

Lloc celebració 27 12 1 1 41 

Horari 21 19 2  0 42 

Accessibilitat 24 17  0  0 41 

* Han contestat aquesta pregunta 25 persones 
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Què t'ha agradat més? Què podem millorar?  Aportacions 

Teatre fòrum. Vivència en 
primera persona.  

Més eines i estratègies pràctiques per 
millorar l'accessibilitat com per exemple 

la lectura fàcil 
Compromís del voluntariat 

Grups treball i dinàmica 
utilitzada 

Més ponències amb casos reals 

Continuar reflexionar sobre l'accessibilitat 
des d'una vessant més àmplia i no només 

des de la diversitat funcional. P. ex. 
Treballar rumors, estigmes, prejudicis 

Molt bé la participació Més temps teatre fòrum 
Voluntariat, igualtat de tracte i oportunitats 

en la discapacitat  

Companyerisme 
Reestructurar horaris, menys 

conferència i més teatre 

Jornades molt ben pensades i molt ben 
executades. Són necessaris més espais 

com aquest 

Espai de debat 
Difusió. Crec que ha faltat molta gent 

per desconeixença de la jornada. Cal fer més sensibilització política 

Ponència Puntualitat a l'inici jornada Accions descentralitzades de Barcelona 

Intercanvi de sensacions i 
emocions en els grups de 
treball 

Wi- Fi sala, sonorització micròfons Entrevistes de voluntariat 

Instal·lacions adequades 
Seguir amb la bona feina i les ganes de 

millorar 
Com identificar quin és el millor projecte per 

les persones amb discapacitat 

 
Ampliar i millorar les dinàmiques de 

grup 
Gent gran i voluntariat 

 

Analitzar-nos a nosaltres mateixos, les 
nostres actituds, els nostres judicis i 

com actuar davant de situacions com 
les del teatre fòrum per millorar. 

Accessibilitat per a persones immigrants, 
refugiades, en situació d'irregularitat. 

 
Més espais d'intercanvi entre 

professionals Com millorar la participació dins l'entitat 

 Traducció per persones sordes  

 Fer més jornades plegats  
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AGRAÏMENTS 

DINCAT Plena Inclusió Catalunya i Federació Catalana de Voluntariat Social agraeixen a totes les 

persones participants la seva implicació, i en especial: 

- Equip tècnic i directiu 

- Conductora de l’acte 

- Casa del Mar 

- Associació Impacta’t 

- Ponents de la jornada  

- Dinamitzadores dels grups de treball 

 


