
10 preguntes i respostes  
sobre el PNAV que han de saber les 

entitats 
 

  

  Perquè s’ha fet el PNAV ? 
Doncs perquè després del primer PNAV les entitats del Consell de 

l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya i el govern, vam 
decidir que calia continuar treballant junts per a la millora i 

l’enfortiment de l’associacionisme i el voluntariat a Catalunya. Per 

això acordem fer un PNAV per al 2014 i 2105. 
 

  Però el PNAV no l’ha de fer el govern? 
No; de fet vam decidir que no volem que el faci només el govern. No 

volem ni entenem un Pla en el qual les entitats siguin espectadores. 
El govern té una part de feina, és clar, però les entitats en tenen 

també una altra. De fet moltes de les mesures que recull el Pla, 
demanen que tots aportem des del nostre sector (administració,  

entitat, empresa,..) 
 

  O sigui que el PNAV ens suposa més feina a l’entitat? 
No, el Pla no suposa més feina perquè de fet seria rar que una entitat 

no s’hagués plantejat cap dels aspectes que apareixen en el Pla, ja 
que s’han definit en resposta al  context actual, ..i aquest és –amb 

més o menys mesura- el mateix per a totes les entitats i per a l’àmbit 

del voluntariat  
 

  Fer actuacions del Pla  des de la meva entitat és 
obligatori? 

No, no és obligatori, i tampoc no volem plantejar-ho en aquests 
termes. Fer Pla des de les entitats ha estat una opció que hem 

impulsat des de les pròpies entitats,. Perquè del què es tracta en 
aquest Pla és de la nostra realitat i nosaltres hi tenim i hi hem de 

jugar un paper cabdal. Hem de ser protagonistes de la nostra pròpia 
realitat. El que s’hi planteja són els nostre reptes! 

 
  I què proposa que cal fer el PNAV? 

Doncs proposa dos blocs de treball, un més relacionat amb la 
sostenibilitat i el bon govern de les entitats, i un altre més centrat en 

l’estratègia permanent de voluntariat (captació, seguiment, 

coordinació, formació, sensibilització, etc.). Un full de ruta que vol 
orientar i animar-nos a plantejar-nos, consolidar, insistir, millorar 

aquells aspectes que ara per ara s’han considerat vitals per enfortir i 
millorar el voluntariat i les entitats.  

 
 

 
 



 
 

  I això com es concreta? No queda molt lluny del dia a dia 

de les entitats? 
De fet els dos temes tenen molt a veure amb el nostre dia a dia; per 

poder veure-ho, et recomanem que puguis entrar a l’espai web del 
PNAV 2014-2015 i consultis Coneix el Pla 2014-2015. Aquí podràs 

veure com l’hem estructurat i quines són les qüestions que creiem 
vitals per al moment que viu el sector.  

 
  Quines accions o activitats hem de fer? 

Doncs les que vosaltres us proposeu. De fet el pla només concreta 
fins a mesures que es poden emprendre per enfortir el sector, i a 

partir d’aquí es cada entitat la què proposa què farà ella per avançar i 
consolidar-se en aquell tema concret.  

 
  I a qui i com li hem de dir si volem fer Pla?  

Per fer Pla, no cal apuntar-se enlloc ni dir-ho a ningú en concret -no 

hi ha un registre de les entitats que fan Pla- però si que vam decidir 
que valia la pena compartir el que fèiem relacionat amb el Pla i 

donar-ho a conèixer , perquè només avançant junts  i fent coses en la 
mateixa direcció, podríem obtenir resultats palpables. 

 
  I com ho podem compartir? 

Podeu explicar les actuacions que feu entorn les propostes del PNAV a 
través del formulari de recollida d’actuacions . La vostra proposta la 

podrà veure i consultar tothom a l’espai web del PNAV. Les dades que 
demanem permeten que pugueu contactar entre tots els qui feu Pla 

per poder treballar en xarxa.  
 

  Servirà d’alguna cosa que posem les nostres accions al 
web? 

Si que servirà! De fet la primera dada serà veure com les entitats 

hem estat capaces de respondre i d’entomar el repte que és per a 
cadascuna de nosaltres el Pla. També per conèixer qui fa coses i 

quines per tal d’establir col·laboracions i fer contactes. I en darrer 
terme per avaluar quin és el grau de compromís i de resposta que 

som capaços d’establir tots els agents en relació al plantejament del 
PNAV 2014-2015. 

   
 

 

+ informació  http://pnav.voluntariat.org/ 

 

 
 

 
 

 

 
 

http://pnav.voluntariat.org/Coneix-el-PNAV-2014-2015/Caracter%C3%ADstiques-i-estructura
http://pnav.voluntariat.org/Proposeu-actuacions
http://pnav.voluntariat.org/Tots-fem-pla
http://pnav.voluntariat.org/

