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Propostes per al voluntariat a Catalunya 
La Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS) és la plataforma de 
referència del voluntariat social a Catalunya. És una xarxa d’entitats sense 
ànim de lucre, que treballen pel foment, la promoció i el reconeixement del 
voluntariat social al nostre país. 

El voluntariat social a Catalunya es troba vinculat a les entitats perquè elles són 
les coneixedores de les causes, les expertes en cohesió i la garantia de 
transformació ciutadana.  
La missió de la FCVS és vetllar per la qualitat i la presència significativa del 
voluntariat a les entitats socials de Catalunya. Per això, a l’espera del resultat 
de les eleccions del 27 de setembre, volem aportar un conjunt de propostes per 
al Parlament i al Govern de Catalunya sobre el model català de voluntariat i el 
tercer sector. 
 

Foment i suport al model català de voluntariat 

1. Garantir el model català de voluntariat definitivament vinculat a la matriu de 
l’associacionisme i la seva base social. La singularitat del model el fa diferent a 
d’altres, tot i que hi comparteix veïnatge. Es tracta d’un model d’èxit, divers, 
adaptat a la realitat social. Cal promoure, doncs, que el voluntariat es potenciï a 
través de la formació i professionalitzant-ne la  coordinació. 

2. Fomentar el model a través del suport econòmic a l’associacionisme 
transversal que agrupa entitats d’iniciativa privada i sense ànim de lucre, amb 
fórmules jurídiques diverses, sense excloure’n cap. En els darrers 8 anys, el 
model català de voluntariat ha vist afeblit el seu sosteniment per la minva de 
recursos econòmics. 

3. Enfortir-lo com a ‘línia de contenció’ davant males praxis provinents 
d’empreses i d’administracions, quan aquestes despleguen una RSE o 
promouen una participació ciutadana, allunyades de la Llei del Voluntariat i del 
Foment de l’Associacionisme. Les actuacions del voluntariat s’han d’inserir  en 
els programes de les entitats, i no sota el comandament de consistoris o 
d’empreses mercantils.  

4. Promoure iniciatives provinents de la RSE, o de programes de participació 
ciutadana d’administracions, si contribueixen a enfortir el model català de 
voluntariat i no a erosionar-lo.  
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5. Evitar fer ús del mot voluntariat en campanyes polítiques i de sensibilització 
institucional o de govern. Fer ús de l’ampli vocabulari disponible (com ara: 
accions solidàries, cíviques, veïnatge compromès, activisme social, etc.), 
contribueix a situar les coses al seu lloc. L’ús indiscriminat del mot voluntariat 
per part de l’acció política/institucional i dels  mitjans de comunicació,  
contribueix a generar confusió entre la ciutadania. I, a la llarga, a desactivar 
l’autonomia de l’acció voluntària. 

6. Garantir que les entitats supraautonòmiques o estatals, quan actuen a 
Catalunya, es cenyeixin a la Llei catalana. I dibuixar nítidament què passa amb 
les actuacions de voluntariat de les entitats catalanes quan participen en 
programes supraautonòmics o de caràcter estatal. 

 

Foment i suport del Tercer Sector 

1. Garantir el finançament dels projectes de continuïtat de les entitats socials, 
evolucionant de les subvencions als concerts o contractes-programa, de 
manera que es pugui planificar una acció a llarg termini i garantir una estabilitat 
laboral dels professionals. 

2. Afavorir la millora dels procediments de justificació dels projectes davant 
l’administració pública. El global de despesa en hores destinades a executar 
procediments administratius es fa del tot insostenible dins els equips de treball 
de les entitats. 

3. Promoure l’ocupabilitat del sector social i concretament la dels professionals 
orientats a la promoció i coordinació del voluntariat. 

	  


