
Febrer 2022



Acta reunió  Divendres 25 de febrer

Ordre del dia:

1. Ben a prop teu!
Sessió d’intercanvi i coneixement amb Jordi Balot, president de la FCVS.

Full de ruta de voluntariat al 2022, reptes i dificultats en etapa post pandèmia, 
Recursos i eines de la FCVS per a la xarxa d’entitats.



El president, Jordi Balot  explica el què s’ha fet en aquests darreres anys  i el que està 
duent a terme a la FCVS.

Què hem fet: 

PANDÈMIA

Vàrem aconseguir que el voluntariat es  passes a considerar un servei essencial.

Atès que les persones voluntàries, eren sancionades  perquè no es podien desplaçar.  

També es va donar suport i es van assegurar  totes les persones i grups que anaven sorgint 

per fer accions voluntàries i que no estaven vinculades a cap entitat



Què fem : 

JOVENTUT

- Remarca la importància de comptar dins la FCVS amb una vocalia de joventut. Es van modificar els 

estatuts per tal d’incorporar aquest treball amb el jovent. Ja hi ha una persona a la vocalia de 

joventut, la Laia Bernués, que començarà a participar activament a la propera reunió de junta.

- La FCVS s’ha acreditat com a entitat juvenil

- S’està en coordinació amb la Direcció general de joventut de la Generalitat que permetrà un diàleg i 

col·laboracions més directes amb aquest col·lectiu.

- Fons Next Generation: Un dels temes que s’estan tractant és el del voluntariat jove internacional. 

S’està treballant juntament amb la conselleria d’exterior de la Generalitat i d’altres directores generals 

per fer col·laboracions amb el propi govern.



SOSTENIBILITAT DE LES ENTITATS

- Un dels temes que preocupa a la FCVS i les diverses entitats federades és la necessitat d’una

sostenibilitat més estable i segura. Una de les opcions a treballar amb la Generalitat és la de

sortir de les subvencions anuals que solen ser incertes i generen precarietat.

COL·LABORACIONS

- S’està treballant molt colze a colze amb la taula del tercer sector

- S’està treballant en la Llei del Foment de l’Associacionisme

- Es planteja una formació a l’escola de policia. Comptarà amb una formació de 4h i unes

hores de voluntariat dirigides a 1.100 alumnes.



Dubtes/propostes de les entitats:

1. Moltes entitats remarquen l’agraïment de la tasca de la FCVS i el reconeixement de l’esforç

que s’ha fet especialment en pandèmia.

2. Es formula la pregunta de si és necessari assegurar el voluntariat online, es genera debat

respecte això al xat

3. Es planteja que cal buscar solucions al tema de l’assegurança en el voluntariat internacional

ja que és difícil assegurar persones d’altres països sense crear entitats jurídiques des d’allà.

El president expressa que es podria treballar amb el Departament Jurídic de la Generalitat,

que ho treballaran amb la FCVS per donar resposta.



Dubtes/propostes de les entitats:

4. Es demana més explicació de la formació a l’escola de policia. Anirà dirigida als Mossos, a la

policia local i a la guàrdia urbana. L’Alumnat són 1.100 persones que tindran 4h formatives on es

treballaran varis blocs:

a. Exclusió social – pobresa

b. Percepció del cos policial per part del col·lectiu en situació de vulnerabilitat i/o exclusió

c. Apropament per part del cos policial a aquest col·lectiu (aquest bloc el realitza un formador

del cos policial)

A més, l’alumnat que ho vulgui podrà realitzar 40h de voluntariat, fora del seu horari de

formació, a diverses entitats. La idea és que la formació permeti donar una mirada més social i

humana als cossos policials i que defugin una mica de la vessant punitiva.



Dubtes/propostes de les entitats:

5. Es reivindica la necessitat que les entitats del tercer sector es mobilitzin, surtin i es

mobilitzin per seguir fent força i donar veu als col·lectius que encara no la tenen. El president

comparteix la necessitat de fer feina també de cara enfora i de sortir al carrer. Vinculat a això, es

parla de la importància de tenir una reivindicació també jurídica, on els drets puguin ser

defensats a nivell legal. Finalment, es parla del concepte de “sostenibilitat social” i de la

necessitat de canviar el discurs i incorporar la sostenibilitat de les entitats i les persones. Cal fer

accions de carrer, i donar valor al voluntariat i a tot el que és possible gràcies a aquests equips de

persones.



Dubtes/propostes de les entitats:

6. També lligat a la necessitat de donar valor al voluntariat, s’expressa que caldria fer

més visible la tasca voluntària. En Jordi Balot expressa que hi ha un equip de comunicació a

la FCVS que té diverses estratègies de difusió de la tasca voluntària, tot i que reconeix que

costa arribar a les grans masses perquè moltes vegades es necessiten diners per a fer-ho. Diu

que s’està treballant també perquè a part del DIV, hi pugui haver un acte oficial i institucional

de reconeixement del voluntariat.



Dubtes/propostes de les entitats:

7. Per acabar, es parla de nous formats de voluntariat, com ara aquells que són de caràcter puntual on la

persona voluntària només pot fer accions puntuals i sense una continuïtat anual ( en especial persones

joves). Es remarca la importància de treballar en xarxa entre entitats, compartir eines, recursos... per la gestió

no només d’aquest tipus de voluntariat sinó de tots. Cal fomentar més el treball en equip entre entitats i en

això les trobades presencials juguen un paper molt important. Des de la FCVS es té en compte i es plantejarà

aviat una trobada presencial on conèixer-nos més i compartir recursos.

Núria M i Enric C comenten la data de la propera reunió 25 de març i expressen que es farà presencial. Es

mantindran sessions telemàtiques també . Us anirem informant

Si voleu adreçar preguntes o qüestions al Jordi Balot, president de la FCVS, ho podeu seguir fent ens feu arribar

per mail a coordinacio.barcelona@voluntaris.cat i/o barcelona@voluntaris.cat i li farem arribar.
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