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Jornada sobre l’Associacionisme i Voluntariat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La jornada es va estructurar de tal forma que cada grup havia analitzat un tema en 

concret per després posar-ho en comú, debatre de forma consensuada i arribar als 

acords quant al tercer sector social de Catalunya.  

 

Grup 1. ANÀLISI: Com està impactant la crisi social i sanitària en 
les entitats i el voluntariat? Aproximació a un diagnòstic de la 
realitat

Grup 2. POLÍTIQUES PÚBLIQUES: Quines polítiques públiques 
cal impulsar i prioritzar? Acord per a un pacte estratègic.

Grup 3. L’ESTRATÈGIA DE LES ENTITATS: Quines estratègies han 
d’impulsar les entitats a curt i mig termini? Una proposta per 
avançar.

Des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies s’ha impulsat la Jornada 

de l’Associacionisme i Voluntariat el dia 13 de Novembre de 2020. L’acte va 

començar amb una presentació institucional i un debat inicial amb les entitats 

participants, entre elles COCEMFE Catalunya.  

Seguidament, les entitats es van distribuir en tres grups de debat segons les 

seves preferències: 

1. Sobre com està impactant la crisi social i sanitària en les entitats i el 

voluntariat? 

2. Sobre quines polítiques públiques cal impulsar i prioritzar?  
3. Sobre quines estratègies han d’impulsar les entitats a curt i mitjà termini?  

Un cop finalitzat el debat en grup, la trobada va acabar en una sessió plenària i 

un posicionament col·lectiu. 

COCEMFE Catalunya va participar amb el tercer grup sobre les noves estratègies 

que cal impulsar des de les mateixes entitats.  
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Arran de l’anàlisi plantejada s’ha vist que les entitats del tercer sector social de 

Catalunya acorden que hi va haver un impacte profund sobre l’economia de les 

entitats, de la mateixa forma sobre l’activitat ordinària i sobre els projectes 

d’intervenció de cada entitat, amb la qual cosa les persones vinculades a les entitats, 

tant els professionals com els voluntaris s'han vist forçats a suspendre l'activitat a 

causa de la crisi implicada per la COVID19 (traduït en ERTO's, en reducció de la 

jornada laboral en segons que casos i en uns altres en la sobrecàrrega laboral a 

causa de l'escàs personal pertanyent a l'entitat).  

Aquest impacte produït va ser sens dubte, desigual entre les entitats en funció de 

múltiples paràmetres i variables: la base social, el pressupost, la dependència o no 

dels pressupostos públics, la tipologia d’activitat, les afectacions directes de les 

restriccions, el nombre i perfil de persones assalariades i voluntàries, el territori 

d’implantació i moltes d’altres.  

Les principals afectacions detectades:  

 Disminució dels ingressos per la suspensió, aturada o retard de les activitats 

que en generaven o per la pèrdua de quotes d’associats impagades. 

 Augment de les despeses imprevistes per la inversió en la tecnologia 

necessària per adaptar-se al teletreball i a la transformació de l’activitat en 

no presencial. 

 Risc de pèrdua d’ingressos de fons públics previstos per la manca de 

flexibilitat d’algunes Administracions Públiques davant les dificultats per 

portar a terme els projectes subvencionats per causa de la pandèmia. 

Les principals conseqüències d’aquestes afectacions podrien ser: 

 Paralització o disminució dràstica de l’activitat de l’entitat i dels seus 

programes. 

 Desaparició de part del teixit associatiu, sobretot el que té una menor 

capacitat financera. 

 Risc de pèrdua de llocs de feina en el sector o precarització del sector. 

 Pèrdua de capacitat per atendre col·lectius vulnerables davant les dificultats 

econòmiques de les entitats i l’extinció de les activitats. 

De fet, es va produir una disfunció en la coordinació dels projectes, quan aquests 

van ser objecte de suspensió degut a la COVID19. Les dificultats en la gestió de 

l’entitat i dels seus projectes van ser exponencials: per l’activació del teletreball 

sense disposar d’eines i recursos adequats, per la reducció del personal en segons 

quins casos, per la pèrdua de cohesió dels equips i l’augment del risc de la 

desvinculació de l’entitat, per l’anul·lació de l’activitat diària, entre d’altres. Aquesta 

aturada total o parcial de les activitats va provocar un desajust no desitjat sobre les 

persones o socis/es que eren atesos/as pels professionals.  És a dir, la desatenció 

dels col·lectius més vulnerables va agreujar més la seva situació.  
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Identificades aquestes afectacions i impactes, cal potenciar les aliances i les 

estratègies conjuntes entre el Govern i les entitats per cercar solucions a les 

problemàtiques identificades, tot reforçant les polítiques públiques que ja 

s’impulsen, implementant-ne de noves o millorant les existents. 

És el moment, per tant, de seguir reivindicat la necessitat de traçar un full de ruta 

compartit - que parteixi d’una diagnosis també compartida - que consolidi les 

polítiques que volen enfortir una societat civil forta, justa i solidària, amb capacitat 

crítica i veu pròpia, que vehiculant els anhels de la ciutadania que vol transformar i 

millorar el seu entorn. És el moment de renovar els compromisos i de seguir 

comprometent-nos a enfortir el teixit associatiu i el voluntariat. I és el moment de 

decidir quines són les prioritats en aquest àmbit, quins aspectes cal reforçar de 

manera urgent, quines accions cal consolidar i mantenir i quines actuacions poden 

esperar. 

Més preparació

•Reenfocar 
estratègies

•Adaptació i 
transformació 

de l'activitat de 
l'entitat

Noves formes de treballar 

• Incorporar el voluntariat 
online i presencial 

• Incorporació del 
teletreball 

Noves aliances

•Reforç llacoç amb 
les federacions 

•Noves aliances 
amb altres entitats

L’impacte de la crisis covid19 ha impactat negativament sobre eixos bàsics de les 

entitats (persones, economia, projectes). Ara bé, malgrat totes les dificultats,  

s’identifiquen un conjunt d’oportunitats que la crisi ha generat en el sector. 

 

 

 

Algunes entitats han pogut reforçar els seus llaços amb les federacions de les 

quals en formen part, les quals han exercit el seu rol de representativitat i 

d’interlocució davant dels poders públics en un moment tan complex. Aquest fet 

podria potenciar el reconeixement social i institucional de les entitats de 2n nivell 

i permetre augmentar la seva capacitat d’interlocució amb els poders públics. 

 

 

Consecució d’objectius i la 

renovació del compromís 

social i col·lectiu.  

 Col·laboració amb les 

xarxes veïnals solidàries, 

les plataformes informals i 

els grups d’ajuda mútua 
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Les polítiques públiques que cal prioritzar trobaran un excel·lent encaix en l’actual 

estratègia del Govern, plasmada en el Pla Nacional de l’Associacionisme i el 

Voluntariat de Catalunya (2018-2021), la vigència del qual pot estendre’s quatre 

anys més (2022-2025) si així s’acorda conjuntament: identifiquem allò prioritari i 

treballem conjuntament per aconseguir els objectius. 

Per portar a terme una nova revalorització del tercer sector social a Catalunya, les 

entitats que van participar en la Jornada sobre l’Associacionisme i Voluntariat van 

acordar el següent: 

 

Al marge, la interacció amb les xarxes ciutadanes i la comunitat, la sensibilització i la 

promoció del voluntariat, el suport tècnic i l’acompanyament, així com la millora de 

la comunicació i la coordinació amb els poders públics, formen part dels pilars 

fonamentals de canvis i transformacions del tercer sector social de Catalunya.  

A tenir en compte per impulsar el marc normatiu:  

1. Garantir recursos econòmics i materials a les entitats amb l’objectiu d’enfortir 

el sector i millorar l’impacte de l’acció transformadora de les entitats. 

2. Regular un marc fiscal propi que estimuli el sector. 

3. Simplificar i desburocratitzar la relació entre les entitats i els poders públics, 

avançant cap a un model de confiança mútua i co-responsabilitat. 

4. Reconèixer la rellevància del fet associatiu a tots els efectes davant dels 

agents econòmics i socials i davant la ciutadania en general. 

 

Impuls i aprovació d’un 
marc normatiu propi que 

fomenti l’associacionisme

Transformació del sistema 
d’ajuts i subvencions

Creixementde les dotacions 
pressupostàries destinades

Formació i capacitació de les 
persones vinculades a les 

entitats

Reconeixement 
social del fet 
associatiu i el 

voluntariat 

Simplificar, flexibilitzar i facilitar els 

processos de justificació econòmica 

dels ajuts, construint models 

simplificats.  

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/accio_comunitaria_i_voluntariat/voluntariat/pla_nacional_associacionisme_voluntariat/
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/accio_comunitaria_i_voluntariat/voluntariat/pla_nacional_associacionisme_voluntariat/
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/18_accio_comunitaria_i_voluntariat/02_voluntariat/pla_nacional_associacionisme_voluntariat/Pla_Nacional_Associacionisme_Voluntariat-Horitzo_2021.pdf
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/18_accio_comunitaria_i_voluntariat/02_voluntariat/pla_nacional_associacionisme_voluntariat/Pla_Nacional_Associacionisme_Voluntariat-Horitzo_2021.pdf
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Es considera important potenciar les polítiques públiques que competencien i 

formen les persones vinculades a l’associacionisme i voluntariat. El fet de potenciar 

les actuacions de formació ha de permetre desplegar accions de formació amb 

caràcter universal, potenciar la formació en línia per poder arribar a més persones, 

identificar les competències adquirides per les persones vinculades a 

l’associacionisme i el voluntariat i potenciar el seu reconeixement i el seu valor, així 

com formar les persones en aquelles competències i habilitats claus per fer front a 

un entorn digitalitzat, el teletreball i les interrelacions telemàtiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intensificar les polítiques de suport tècnic i acompanyament de les entitats

Assessorar, acompanyar i facilitar tot tipus 
d'eines per tal de competenciar els equips 

de les entitats 

Suport al disseny de projectes, 
implementació de noves estratègies, 

acompanyament jurídict, etc. 

Intensificar la interacció del teixit associatiu 

Construir xarxes efectives entre el teixit 
associatiu 

Incentivar la participació ciutadana i 
apoderar la  ciutadania compromesa

Intensificar accions de reconeixement social de la vàlua del fet associatiu

Facilitar la participació de les entitats i la 
interlocució amb els poders públics 

Posar en valor la transformació col·lectiva 

És necessari millorar la comunicació i la coordinació entre les entitats i les 

Administracions Públiques. Treballar per adequar i adaptar a la realitat de 

l’associacionisme i el voluntariat. Impulsar espais de de debat i reflexió amb el 

sector en relació amb les mesures decretades per les autoritats. Avançar en 

escenaris de coresponsabilitat entre les autoritats públiques i les entitats en el 

compliment i seguiment de les mesures de restricció imposades per al control de 

la pandèmia i els seus efectes.  
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En definitiva, quines estratègies han d’impulsar les entitats a 

curt i mig termini? 

 

E
s
tr

a
tè

g
ie

s

Estratègies en relació a la 
gestió, organització interna i 

sostenibilitat

Diversificar les fonts de finançament 

Digitalització de l'estructura i projectes de 
l'entitat

Accions de comunicació interna i externa

Estratègies en relació a la 
implementació dels projectes i 

les actuacions

Adaptarse adequadament a la realitat del 
moment  

Implementar noves metodologies 
d'intervenció

Estratègies en relació als 
equips i les persones que s’hi 

vinculen

Més atenció i cura sobre els professionals 
vinculats 

Nous perfils de voluntariat i noves formes 
de voluntariat

Superar la bretxa digital i posar mesures 
efectives

Prioritzar la formació i capacitació dels 
professionals de l'entitat

Estratègies en relació a la 
comunitat i l’entorn

Potenciar les xarxes: cercar mecanismes i 
espais de cooperació amb els agents de la 

comunitat

Bon veïnatge pot traçar iniciatives 
solidàries informals amb el barri o el poble

La naturalesa comunitària del territori pot 
ajudar a fer front a la crisi actual i 

cohesionar el col·Lectiu objecte de l'entitat 


