
Acte reunió de coordinació mensual 
d’entitats de la província de Barcelona

30 setembre de 2022



Acta reunió  Divendres 30 setembre 2022

Ordre del dia:

1. Ben a prop teu!
Sessió d’intercanvi i coneixement amb Efren Carbonell, tresorer de la FCVS.

Reptes i dificultats a nivell de tresoreria, finançament en etapa post pandèmia, com ho

abordem des de la FCVS. Pla d’actuació i pressupost 2022 i pla de Govern 2023. Recursos

finançers d’interès: pòlisses crèdit i altres eines.



- L’Efren, tresorer remarca el context de pandèmia per saber d’on venim i el que ha significat, una època 

complicada a nivell econòmic (més la crisi actual) que ens ha fet treballar cap a pressupostos ajustats, i 

realistes.  

- A la FCVS el 2021 va tancar amb pèrdues i avaluem el resultats i treballem per enfocar un 2022 sense pèrdues. 

Es crea un grup de seguiment per elaborar i treballar el pressupost de 2022 que es va revisant de manera 

mensual. 

- Cal abordar pressupostos que siguin fiables, fer auditoria de comptes que podem encarregar algú, aquesta és 

una tasca imprescindible i fer un Pla de tresoreria anual o estratègic on la clau sigui aconseguir més ingressos i 

ajustar despeses. 

- Quan ajustem despeses a les entitats esmenta que el capítol de la despesa de personal és el que pesa més i 

que caldrà ajustar horaris, valorar prejubilacions entre d’ altres elements a considerar, intentant mantenir 

sempre serveis essencials de l’entitat i de qualitat.



- Pel fa a aconseguir més ingressos hi ha el repte de treballar per obtenir més finançament propi via: quotes de

les entitats, socis, etc , hi ha entitats que tenen capítol propi, aconseguir suport econòmic de les

administracions públiques vies subvencions, convenis i fer aliances amb empreses, societat civil a través de

donacions que es puguin desgravar. Aquest últim capítol assenyala que és interessant i les entitats podríem

explorar. El repte present de moltes de nosaltres és aconseguir reduir el percentatge de suport d'ajudes de les

adm. públiques i ser més independents amb recurs propi nostre.

- Quan ajustem despeses a les entitats esmenta que el capítol de la despesa de personal és el que pesa més així

com el d’eines tecnològiques noves que hem fet servir arrel del context de la pandèmia i teletreball entre les

destacades.



- Efren explica la experiència de treball de la FCVS amb la Cooperativa Coop 57, cooperativa de serveis financers 

ètics i solidaris que té com a objectiu principal, contribuir a la transformació social de la nostra economia i de la 

nostra societat.

- Destaca els serveis financers que ofereix de :

• pòlissa de crèdit i préstecs de tresoreria

• avançament de subvencions i endossament de factures que poden ajudar a les entitats en moments 

determinats l’any a fer una millor gestió de tresoreria.

• També poden ajudar-te si vols fer una nova línia de negoci, fent el teu pla d’empresa adaptat entre 

d’altres: Més info a: https://www.coop57.coop/

https://www.coop57.coop/ca
https://www.coop57.coop/


Intervencions de les entitats:

1. N. Calleja de la Fundacio Integramenet exposa que a l’entitat la despesa més gran és la que correspon

al personal i que aquest és el que permet realitzar els serveis que estan oferint, per tant es planteja

com abordar la situació reduint serveis. Exposa que la situació es complicada, les despeses han pujat i

que fer front a aquesta situació és complicat i desgastant.

Efren compateix el diagnòstic i exposa que abans de prendre cap decisió pel que fa al personal pugui fer

un anàlisi de cada centre de cost a l’entitat; i veure quina incidència té respecte l’entitat: horaris, sous,

impacte, veure cas per cas persona per persona i tipus de feina per valorar després i prendre decisions

amb coneixement i anàlisi previ. Esmenta jubilacions anticipades si és el cas. Amb els números davant és

quan cal prendre decisions.



Intervencions de les entitats:

3- Jean de la ONG Enriquezarte compateix el diagnòstic i exposa un nou canal

d’autofinançament que ha permès l’entitat sostenir.se financerament i no dependre del

finançament públic. Han creat una escola de voluntariat internacional i una formula on el

voluntariat que ve d’ altres països europeus amb qui treballa l’entitat, a part de ser voluntari

paga una quota tipus soci i rep formació.

4- A. Corbella de la Fundació La Roda comenta que si no hi ha liquiditat com és pot fer

prejubilacions? Efren respon que pots periodificar en 2/3 anys, pactar-ho amb la persona.



Dubtes/propostes de les entitats:

5- A. Bartolini d’ASSIS comparteix que la figura de fundraiser , captació de fons és imprescindible i una

bona inversió que han fet a l’entitat, obrint a més la participació de persones voluntàries en un equip de

captació de fons coordinat per el tècnic/ca de l’entitat que esta donant resultats.

6- Anna comenta si sabem si sabem el motiu de l’endarreriment del programa de Garantia Juvenil.

7-N. Calleja comparteix que hi ha 2 subvencions interesants al SOC Servei Públic d'Ocupació de Catalunya,

organisme autònom de naturalesa pública i de caràcter administratiu adscrit al departament de la

Generalitat que té assignades les competències en matèria d'ocupació.

1- Programa d'Agents d'ocupació i desenvolupament local (SOC - AODL)

2-Programa Treball i Formació - Línia DONA (SOC – TRFO EELL DONA)

Som%20el%20Servei%20Públic%20d'Ocupació%20de%20Catalunya,%20un%20organisme%20autònom%20de%20naturalesa%20pública%20i%20de%20caràcter%20administratiu%20adscrit%20al%20departament%20de%20la%20Generalitat%20que%20té%20assignades%20les%20competències%20en%20matèria%20d'ocupació.


- N. Monsalve comenta que des de la FCVS assistim al Grup de Treball de finançament de la Taula

d’entitats del tercer sector on estem atents entre d’altres a recollir incidències de les entitats

respecte endarreriments de subvencions, ajuts etc

- Si voleu adreçar preguntes o qüestions al Efren Carbonell ho podeu seguir fent ens feu arribar per

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

mailto:coordinacio.barcelona@voluntaris.cat
mailto:barcelona@voluntaris.cat


•Propera Reunió

• Reunió 28 d’octubre De 9.30h a 11h. 

• Reserveu ja a l’agenda!

•



Assistents
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1 Maite Echegaray Aste Barcelona maite.echegaray@astebcn.org

2 Maite Serret Fundacio Paliaclinic voluntariat@fundacionpaliaclinic.com

3 Elisa Gutierrez ABD Elisa Gutiérrez <egutierrez@abd-ong.org>

4 Carlos Casas Grup Maria Auxiliadora carlescasascasas@gmail.com

5 Jordi Moreta ASENCAT jmoreta@asencat.cat

6 Vanessa Torras Accio Solidaria contra l'atur Vanessa Torras <vtorras@acciosolidaria.cat>

7 Amalia Bartolini ASSIS abartolini@assis.cat

8 Anna de Eguia Bayt-al-thaqafa.org anna.eguia@bayt-al-thaqafa.org

9 Ana Pilar Zanfaño ONCE Zanfaño Martín, Ana Pilar <AZMA@once.es>

10 LLuisa Guell ASTE Barcelona Luisa Güell Malet Aste <luisa.guell@astebcn.org>

11 Enric Cànaves ACIDH/Coordinador Barcelona coordinacio.barcelona@voluntaris.cat

12 Núria Monsalve Tècnica FCVS Barcelona barcelona@voluntaris.cat

13 Neus Calleja Fundacio Privada Intergramanet Gerència Integramenet <neus.calleja@integramenet.org>

14 Montse Fabregas AVAH Calella AVAH Calella <coordinacioavah@gmail.com>

15 Jordi Riera Ass Amics d'Ak Benn Amics d'ak benn <amics-ak-benn@ak-benn.eu>

16 Jean EnriquezArte EnriquezArte <info@enriquezarte.org>

17 Alba Sogues Fundacio Jubert Figueras treballsocial@jubertfigueras.org

18 Ainoa Exposito Fundacio Comtal Ainoa Expósito <voluntariat@comtal.org>

19 Sandra Morillas Fundacio Ana Ribot Sandra - Treballadora Social <tsocial@fundacioanaribot.org>

20 Olivia Ortega Centre Promocio Francesc Palau Olivia Ortega <olivia.ortega@cpsfrancescpalau.cat>

21 Anna Corbella Fundacio La Roda Ana Corbella <direccio@fundaciolaroda.cat>

22 Helena Cascallo Ambit prevencio h.cascallo@fambitprevencio.org

23 Saoka Kingolo CAL-Coordinadora per la llengua Saoka <skingolo@cal.cat>

24 Merche Fernandez Aldees Infantils SOS Merche Fernández Atienza <mfernandez.bcn@aldeasinfantiles.es>



C/ d’en Grassot 3, 2n,  08025 Barcelona  ·  93 314 19 00  ·  barcelona@voluntaris.cat ·  www.voluntaris.cat

Moltes gràcies!


