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Com incorporar les persones destinatàries de 
les entitats a:

• El seu voluntariat 
• Els seus òrgans de govern

Els cafès de l’àmbit social, 8 de març 2017
Coordinadora Catalana de Fundacions



Som 278 associacions i / o fundacions ( a partir d’ara, ENTITATS), de les quals una representa 18 

grups de voluntariat, sense estatuts ni NIF. A les actuals 278 entitats, hi sumem 62 seus territorials 

que, per la implantació d’algunes d’elles, són presents i participen en 1, 2 o 3 territoris més, de 

Catalunya.

En definitiva doncs, 340 punts d'interacció dedicats a potenciar diferents àmbits de voluntariat social de 

les entitats: discapacitats, pobresa i exclusió, salut i comunitat, infància, gent gran, etc
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fundacions membres

1 d’elles 

aplega18 

grups 

‘informals’ de 

voluntariat

+ amb les seves 

respectives 62 

seus territorials

Qui som la FCVS?



La clau de la resposta rau en el concepte Ciutadania organitzada

Explorem-lo:

1-Visualitza els problemes socials

2-Dóna resposta adequada a col·lectius de ciutadania vulnerable

3-Treballa per avançar cap a noves realitats més justes

4-S’apodera personalment dins l’entitat social

5-Contribueix a apoderar l’entitat social

6- En el nou marc legal de què el sector s’ha dotat 

Què pensem sobre la qüestió plantejada avui?



1-Visualitza els problemes socials



2- Dóna resposta adequada a col·lectius de ciutadania vulnerable 



Persones 
immigrades

Persones 
amb 

discapacitat 

Persones 
grans 

Pobresa Salut Salut mental

2-Dóna resposta a col·lectius de ciutadania vulnerable. 
D’àmbits diversos. Expl:



3-Treballa per avançar cap a noves realitats més justes

Hay que lograr lo absurdo para hacer lo imposible.
M. de Cervantes

Per a la ciutadania organitzada com a col·lectiu de 
voluntariat dins les entitats, ‘aconseguir que voli un 
elefant’ és un repte.  

 Per a les entitats socials, que la societat es 
transformi, és la seva raó d’existir. La seva missió.

 Per tant, és dins les entitats que comença la 
veritable transformació social. Com? 

Quan les entitats impulsen la participació de la 
ciutadania més vulnerable: obrint-li pas cap al 
voluntariat i cap als òrgans de govern.



4- S’apodera dins de l’entitat social

 L’entitat  assegura la tasca i estabilitza els processos de canvi.
L’experiència indica que les transformacions socials són lentes i necessiten 
d’intervencions continuades en el temps. Les entitats ho garanteixen!

 L’entitat  ofereix una visió social de conjunt, més enllà de la mirada individual, dels 
interessos de les administracions públiques o dels programes de les empreses. 

 La pluralitat entre els membres de l’entitat exigeix harmonitzar  possibles 
interessos personals o ideològics. Aquesta és la veritable ESCOLA de PARTICIPACIÓ DE 
LA CIUTADANIA ORGANITZADA.



5- Contribueix a apoderar l’entitat social    

 Perquè comparteix amb altres persones (voluntàries o ateses) uns ideals

 Perquè busca aconseguir-los conjuntament .

 Perquè suma esforços.

 Perquè contribueix a construir espais participatius i democràtics.

 Perquè prioritza els objectius generals sobre els personals.

 Perquè reforça la pertinença al grup de referència.



La LLei ajuda a clarificar el paper de la ciutadania organitzada dins les entitats:

Delimita usos i possibles abusos de les entitats socials. Dóna un rol de foment i de
promoció a les administracions.

Obre noves vies de participació de la ciutadania: tant des del voluntariat, com des
dels col·lectius de persones vulnerables ateses.

Llei 25/05/2015 de Voluntariat i de foment de l’Associacionisme.
Àmbit català

6- En el nou marc legal de què el sector s’ha dotat 



Un marc legal on la ciutadania organitzada, com a voluntariat o com a col·lectiu 
vulnerable apoderat, reforça i enforteix la missió de les entitats. 

https://www.youtube.com/watch?v=Haun-0oA84E

https://www.youtube.com/watch?v=Haun-0oA84E
https://www.youtube.com/watch?v=Haun-0oA84E
https://www.youtube.com/watch?v=Haun-0oA84E


En conclusió:

La ciutadania organitzada en forma de voluntariat, al costat de 
les persones tècniques de les entitats, apoderen la persona 
atesa, o receptora, o beneficiària de l’acció.

La ciutadania organitzada és la garantia que la persona atesa 
per l’entitat ocupi  el centre del procés de transformació. Deixi 
de ser receptora passiva de l’atenció i ajudi a transformar 
l’entitat i la societat en el seu conjunt.

La ciutadania organitzada dins les entitats fa la ciutadania 
vulnerable protagonista del llur apoderament.



1. Estudi co-liderat per la FCVS sobre la participació voluntària de persones 
amb discapacitat

 Obtenir dades sobre el grau de participació de 
persones amb discapacitat.

 Analitzar de l’experiència del voluntariat entre 
persones amb discapacitat.

 Identificar elements de millora per avançar en la 
participació de les persones amb discapacitat.

Dos exemples del posicionament de la FCVS sobre aquesta qüestió:



2. Grup de treball d’entitats de Salut Mental

A partir de la  XI Jornada el GT dóna eines als 
voluntaris i voluntàries que desenvolupen 
activitats adreçades a persones amb trastorn 
mental.

I continua treballant com es gestionen 
programes i equips de voluntariat de manera 
que siguin inclusius amb aquelles persones 

voluntàries que pateixen un trastorn mental.



Moltes gràcies !


