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

25 de novembre de 
2022



• Presentació 3èr Congrés de les Associacions de Barcelona (desembre 

2022-febrer 2023) a càrrec de Ramon Nicolau, president de la FCVS

• Catàleg de competències i metacompetències del voluntariat-Procés 

participatiu. Informació a càrrec de Victor Ajuria, tècnic de formació de la 

FCVS

• Incidència política. Nous espai de representació. 

• Agenda DIV-16 de desembre. De 10h a 12.30h Centre Cultural Albareda

• Dinàmica Recull de temes d’interès que les entitats voldríeu treballar en 

les reunions mensuals d’entitats federades de Barcelona l’any 2023.

Ordre del dia



• Presentació 3èr Congrés de les Associacions de Barcelona 

 En Ramon Nicolau, president de la FCVS ens explica l’històric d’aquest 3er 

Congrés de les Associacions organitzat pel Consell d’Associacions de 

Barcelona-CAB. 

 El CAB és una entitat de tercer nivell que a nivell de Barcelona ciutat agrupa a

federacions sectorials de diversos àmbits: la FCVS hi és i altres federacions

d’entitats d’àmbits diversos cultural, esportiu , veïnal , lleure, etc i federacions

territorials; taules de territori de Sants, districtes etc

 El naixement del CAB sorgeix en el seu 1er Congrés ara fa 20 anys, el segon

congrés es realitza al 2010 i aquest 3er Congrés s’iniciarà del mes de

novembre de 2022 a febrer del 2023.

 La idea és fer activitats trobades presencials a Torre Jussana o altres espais de

la ciutat i a través de la plataforma Dedicim Associacions.

 El 3r Congrés girà al voltant de 4 eixos que us presentem a continuació:

https://www.cab.cat/


Participació a Activitats presencials del 3r Congrés :

Eix 1 Voluntariat 
activisme i militància. 
La FCVS hi participa com a 
grup motor juntament amb
d’altres federacions

Eix 2 Un 
associacionisme que 
impulsa nous valors

Eix 3 Territoris en transformació

Eix 4 Finançament

https://decidim.tjussana.cat/conferences/congresassociacionsbcn?locale=ca

https://decidim.tjussana.cat/conferences/congresassociacionsbcn?locale=ca


Catàlegdecompetències i  

metacompetènciesdel voluntariat.

Presenta Victor Ajuria, tècnic de formació de la FCVS, formacio@voluntaris.cat



ÍNDEX

1. 2. 3.

4. 5.

Que entenem per
competències?

Catàleg Utilitats

Procés 
participatiu

Preguntes



Quèsónlescompetències?

• Conjunt de comportaments, habilitats, coneixements i actituds que

afavoreixen el bon funcionament d’una activitat. En aquest cas les

que les persones voluntàries poden desenvolupar quan es formen en

voluntariat o quan fan una acció voluntària.

• Les persones desenvolupem competències

en les accions i activitats que duem a terme

al llarg de la nostra vida, no només quan

participem en algun procés formatiu.

• El voluntariat és una oportunitat per posar

en pràctica competències, adquirir-ne de

noves i potenciar-ned’altres.
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El Catàleg

Pretén:

Agrupar

Descriure

Identificar

El conjunt de competències
i metacompetències que es
posen en joc a l’hora de
desenvolupar l’acció

o a l’hora de  
per dur-la a

voluntària
formar-se
terme.

Desenvolupar

El trobareu a:
https://voluntariat.gencat.cat/persones-voluntaries/competencies/
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https://voluntariat.gencat.cat/persones-voluntaries/competencies/


El Catàleg
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El Catàleg ha de servir per remarcar les capacitats i els aprenentatges de
l’acció voluntària i de la formació que s’hi relaciona.
Facilitarà als diferents agents la identificació i el reconeixement de l’acció
voluntària en clau de competències i metacompetències, de manera que
s’obriran nous camins de promoció i foment del voluntariat.

Objectius generals

1. Ajudar les persones voluntàries, entitats i administracions públiques a
identificar les competències vinculades a l’acció voluntària i a la formació en
voluntariat.

2. Donar un instrument que faciliti i optimitzi la certificació de l’experiència
voluntària o de la formació de les persones voluntàries.

3. Obrir la porta a processos de certificació i d’acreditació en relació amb les
competències.

4. Esdevenir la base per a la creació de novesformacions.
5. Ajudar a identificar els perfils competencials de les persones voluntàries per

facilitar-ne l’encaix en els diferents projectes de voluntariat.



• Competènciesemocionals

El Catàleg
AlCatàleg esdiferenciendos tipusde competències transversals:

• Competènciescognitives Pensament crític

Capacitat que permet qüestionar i argumentar

conceptes, idees i situacions, i discriminar fal·làcies,

incoherències i errors lògics.
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Nivell 1

• Posa en dubte les afirmacions d’altres persones.

• Qüestiona el que s’entén per veritat o el que és

inqüestionable socialment o culturalment.

Nivell 2

• Analitza i avalua en detall les afirmacions d’altres persones.

• Detecta incoherències i fal·làcies argumentals.

Nivell 3

• Detecta incoherències subtils i fal·làcies argumentals, i troba la manera d’argumentar sense 

que hi hagi ni incoherències ni fal·làcies.

• Argumenta lògicament idees que no són les estàndard.

• Manté una atenció constant a les incoherències i als errors lògics



• Competències emocionals

El Catàleg Autoestima
Capacitat d’estimar qui s’és autènticament, de  
manera incondicional i compassiva. Connexió 
amb la pròpia vàlua i dignitat d’ésser.

Nivell 1
• Quan l’entornés favorable,és conscient de tenir vàluapel fet de ser  

un ésser.
• Habitualment s’acontentade ser qui és.
• En moments d’estabilitat emocional,mostra satisfacció per ser com

és.

Nivell 2
• No jutja i accepta les seveslimitacions.
• S’enfoca en l’aprenentatge i l’evolució continus, sensedemanar-se 

de ser perfecte.
• Es tractaamb amor i senseexigència.
• Estima de si mateix allò que abans no acceptava.
• Es recupera ràpidament del rebuigo de la falta de reconeixement

d’altres persones.
• De vegades es mostra des de l’autenticitat en lloc de comportar-se

segons l’expectativadels altres per merèixer el seu afecte.

Nivell 3
• Parla en termes positius i humils sobre si mateix i sobre els altres,

sensefer distinció entre com s’hauria de ser i com no s’hauriade ser.
• És conscientde tenir vàlua pel fet de ser un ésser.
• Estima de si mateix allò que abans no acceptava.
• No jutja els altres per ser com són.
• Propicia en els altres l’aprenentatge i l’evolució continus, sense 

demanar-los la perfecció.
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Utilitats

Per a les ENTITATS:

• Identificar les competències de l’acció voluntària.

• Identificar perfils competencials per facilitar l’encaix

del voluntariat.

• Definir la formació.

• Millorar la certificació.

• Millorar l’avaluació.

MetaCompetències Nuclears de l’esperit de voluntariat.
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Utilitats
Exemplesd’usos:

https://voluntariat.gencat.cat/persones-voluntaries/competencies/competencies-exemples/
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https://voluntariat.gencat.cat/persones-voluntaries/competencies/competencies-exemples/


Procésparticipatiu
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Les properes passes d’elaboració del Catàleg, és fer un procés participatiu obert a 
les entitats i a persones voluntàries per dir-hi la seva.

Ha de combinar un procés per incorporar visions i propostes diverses, i també un 
procés paral·lel de discussió i debat que permeti aprofundir i reflexionar al voltant 
de la iniciativa.

Presencial
El calendari i lloc d’aquestes trobades és el següent
• Lleida: ANUL·LADA
• Manresa: 8 de novembre, de 17h30′ a 20h al Casal de Gent Gran MANRESA, Carrer Circumval·lació, 60
• Tortosa : 10 de novembre de 17h a 19h30′, al Casal Cívic i Comunitari TORTOSA, Carrer Alfara de Carles, 27-33
• Girona: ANUL·LADA
• Tarragona: 18 de novembre, de 17h30′ a 20h, a la Casa del Mar de TARRAGONA, Carrer d’en Francesc Bastos, 19
•Barcelona: 22 de novembre de 17h30′ a 20h, al Casal Cívic i Comunitari BARCELONA – BARCELONETA, Carrer 
Baluard, 28
• Granollers: ANUL·LADA

https://voluntariat.gencat.cat/sinicia-el-proces-de-participacio-en-relacio-al-cataleg-i-diccionari-de-competencies-i-metacompetencies-de-laccio-voluntaria/

https://voluntariat.gencat.cat/sinicia-el-proces-de-participacio-en-relacio-al-cataleg-i-diccionari-de-competencies-i-metacompetencies-de-laccio-voluntaria/


Procésparticipatiu

https://participa.gencat.cat/processes/CompetenciesAccioVoluntaria/f/3623/

Virtual

15 |Competències –Reunió entitats bcn

https://participa.gencat.cat/processes/CompetenciesAccioVoluntaria/f/3623/


Preguntesmésfreqüents:
https://voluntariat.gencat.cat/persones-
voluntaries/competencies/competencies-preguntes-mes-frequents/

Dubtes?
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https://voluntariat.gencat.cat/persones-voluntaries/competencies/competencies-preguntes-mes-frequents/
https://voluntariat.gencat.cat/persones-voluntaries/competencies/competencies-preguntes-mes-frequents/


Catàleg de competències i metacompetències del voluntariat-Procés participatiu. 

Preguntes i comentaris:

• Víctor explica i situa el treball actual d’aquets catàleg iniciat per Direcció General

d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Drets Socials de la Generalitat,

procés de treball que ve des del 2014 i en el que la FCVS i la seva Escola de

formació hi participa i segueix.

• No hi ha urgència es marca un treball progressiu per poder anar fent un procés al

respecte. El dia 30 de novembre es tanca via telemàtica les aportacions que les

entitats vulguin fer a la proposta de Catàleg. Hi ha intenció de fer formacions a les

entitats al respecte durant el 2023.Us passem enllaços amb l’accés al Catàleg i a

més informació del procés participatiu.

• N.Monsalve pregunta si la voluntat a futur es que acrediti algun organisme públic o

seran les entitats?

• En Víctor respon que l’ideal es que les entitats acreditin ja que són elles les que

coneixen i treballen el dia a dia dels voluntaris de les seves entitats, s’haurà de veure

quin model, qui acredita seguint estàndards europeus segurament etc Ho anirem

veient i des de la FCVS fent aportacions al respecte.



• A de Eguia, pregunta Qui acredita l’acreditador? 

Victor respon que és una qüestió primordial de la qual encara no és te resposta,

però que en el procés iniciat es podrà respondre a la qüestió.

• A Eguia exposa que el sistema d’acreditació de VOL+ per experiència pròpia li ha

resultat molt feixuc, lent i complexe. En Victor assenyala que l’acreditació de VOL+

de la Plataforma de Voluntariado de España-PVE és llarg i que exigeix un grau de

compromís alt. Ja veurem en el procés iniciat amb el catàleg quin sistema

d’acreditació des de Catalunya es faria servir, anirem veient.

• Elisa exposa que segueix el procés i ha assistit a la presentació del catàleg i

informa que és un procés, que serà progressiu i que no hi ha urgència. Que han

començat per l’acreditació de les competències en les formacions, Escoles de

formació i que mica en mica aniran desplegant activitats formatives per totes les

entitats. Suggereix poder contactar amb l’autora del catàleg, Cris Bolívar, i un tema

a treballar plegats al 2023 ja que és un tema gran i que ens interpel·la i afecta a

totes les entitats que treballen amb voluntariat. Comenta que es una manera de

posar en valor l’acció voluntària.

• Jordi comenta si hi ha possibilitat d’obrir de nou presencialment el procés

participatiu? Creiem que ja esta tancat tot i que via telemàtica i fins el 30 de

novembre es pot participar.



Cal inscripció des del web!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSep-QT54XB2aL7DhFT-

vOxFX86tKf4MwE53z7yZOIWtYxWjiA/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSep-QT54XB2aL7DhFT-vOxFX86tKf4MwE53z7yZOIWtYxWjiA/viewform


Incidència política: espais de representació al territori.

L’Enric, informa dels espais institucionals on la FCVS a Barcelona hi és present , ho fa  a través de l’equip 

de coordinació d’entitats de Barcelona format per noves entitats federades, enguany ,el coordinador de la 

FCVS a Barcelona i la tècnica de Barcelona de la FCVS. 

 Núria i Enric comenten que es un treball conjunt i obert a noves entitats que vulguin participar.

 Núria explica que s’obren nous espai de representació en temes d’economia social a la ciutat, etc per 

si alguna entitat s’hi vol sumar

Acord 
Ciutadà

Comissió d’acció

Maite Echegaray-FCVS-Aste

Consell de governança

Núria Monsalve- Tècnica Barcelona FCVS

XCAC

Xarxa per una Ciutadania activa i compromesa

Maite Echegaray-FCVS-Aste

Forum Social metropolità

Enric Cànaves-FCVS-Acidh

Helena Cascalló

FCVS-Àmbit
prevenció

CMBS
Consell Municipal de 

Benestar Social

Enric Cànaves. 
FCVS-ACIDHCAB 

Consell d’Associacions

de Barcelona

Acord Ciutadà 

per una 

Barcelona 

inclusiva

Xarxa 
reactivada!



L’Enric inicia la dinàmica per recollir temes d’interès que les entitats voldríeu 

treballar en les reunions mensuals d’entitats federades de Barcelona  l’any 2023.

A continuació us passem els temes recollits















Assistents

nom entitat mail

Maite Serret Fundacio Paliaclinic voluntariat@fundacionpaliaclinic.com

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

Susan Simon Auxilia Auxilia EAD Ead <enseadistancia@auxilia.es>

Raquel Salas Ass Catnova raquelsalas4@gmail.com>

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

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

Katherine Rodriguez Casal Acció Social als Barris Katherine Rodríguez <krodriguez@casaldelsinfants.org>

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

Núria Monsalve Tècnica FCVS Barcelona barcelona@voluntaris.cat

Victor Ajuria Tècnic formació FCVS formacio@voluntaris.cat

Marina López Tècnica promoció comunitària FCVS promocio.comunitaria@voluntaris.cat

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

Maite Echegaray Aste Barcelona maite.echegaray@astebcn.org

Lluisa Guell Aste Barcelona luisa.guell@astebcn.org

AIS Víctor Martínez Creus social@aisayuda.org

AFIBROCAT Montserrat Mas afibrocat@hotmail.com

Asencat Jordi Moreta jmoreta@asencat.cat

FEM Jordi Pueyo jpueyo@fem.es

Hora de Deu Imma Guarida horadedeu@hotmail.com

Creu Roja Barcelona Susana Rios susana.rios@creuroja.org

Creu Roja Barcelona Sandra Montilla susana.rios@creuroja.org

Grup Maria Auxiliadora Carlos Casas carlescasascasas@gmail.com

AVAH Calella Montserrat Fabregas coordinacioavah@gmail.com

AREP Silvia Vila svila@arep.cat
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mailto:luisa.guell@astebcn.org
mailto:social@aisayuda.org
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• Propera Reunió

• Dia Internacional del Voluntariat
• 16 de desembre de 10h a 12.30h

Centre Cultural Albareda

(Barcelona)

Us hi esperem!

•



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

Moltes gràcies!


