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1. Presentació del procés 

  
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DTASF) amb la col·laboració del 
Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència (DARIET) 
impulsa un procés participatiu previ i preparatori del III Congrés de l’Associacionisme i 
el Voluntariat. 
 
Per recollir les inquietuds i aspectes de rellevància per les entitats i els seus membres 
han programat diferents sessions arreu del territori des del 18 de febrer fins al 18 
d’abril. 
 
A partir d’aquestes sessions i de la celebració del III Congrés el 20 de maig de 2016 és 
volen obtenir les bases per a la futura Llei de Foment de l’Associacionisme de la qual 
se’n preveu l’aprovació d’un Projecte de Llei durant el primer trimestre de 2017. 
 
L’objectiu d’aquest procés participatiu es poder extreure informació sobre com 
construir les polítiques públiques de suport a l’associacionisme i el voluntariat dels 
propers anys, tant des del punt de vista operatiu (un Pla de govern que impulsi i 
implementi mesures) com des de la vessant normativa (una Llei que estableixi les 
accions de foment del sector). 
 
El 16 d’abril de 2016 s’ha portat a terme la setzena jornada de participació del procés 
participatiu precongressual a Santa Coloma de Gramenet. En el present informe es 
detalla les característiques de la jornada de participació i els resultats recollits. 
 
 

1.1 Objectius del procés  
 
Els objectius del procés de participació són: 
 
Objectius generals: 
 
• Debatre, reflexionar i aportar propostes sobre quins són els reptes del voluntariat a 
Catalunya durant els propers anys, a la llum de l’entrada en vigor de la Llei 25/2015 i 
de la situació social i política de Catalunya. 
• Debatre, reflexionar i aportar propostes sobre com s’ha de fomentar i promoure 
l’associacionisme i la participació ciutadana, encarant els reptes de l’associacionisme a 
Catalunya en el segle XXI. 
 
Objectius específics: 
 
• Arran de les reflexions, debats i propostes sobre els reptes del voluntariat, posar les 
bases, a través del procés participatiu, del 3r Pla Nacional de l’Associacionisme i el 
Voluntariat 2016-2018, que defineixi les línies estratègiques, els objectius i les 
mesures de les polítiques públiques de suport al sector. 
• Arran de les reflexions, debats i propostes sobre el foment de l’associacionisme i la 
participació ciutadana, posar les bases de l’avantprojecte de llei de foment de 
l’associacionisme, que el Govern ha d’aprovar el primer trimestre de 2017. 
 
 
 



 
 

4 
 

1.2  Programa sessió 

  

 Presentació 10’: 5’ Institucional + 5’ Dinàmica per part dinamitzadors 

 Divisió en dos grups (que ja hauran estat assignats a la recepció dels 

participants). -els assistents diuen nom i entitat 

 Reflexions i aportacions individuals 7’ en la graella 

 Debat 30’ i després dinamitzador sintetitza en document general del grup 5’ 

 Canvi de grup. Presentació de les aportacions anteriors per part del 

dinamitzador 5’ 

 Reflexions i aportacions individuals 7’ en la graella 

 Debat 30’ i dinamitzador sintetitza en document general del grup 5’ 

 Retorn al grup inicial: el dinamitzador exposa la síntesi de les aportacions del 

bloc temàtic fent èmfasi en les fetes pel segon grup de persones que ha 

dinamitzat 15’ 

 Comiat i explicació continuïtat procés participatiu 3RC 5’ 

 

1.3  Documents que van rebre participants  

 
Els participants se’ls va facilitar una carpeta amb el logotip del 3r Congrés amb la 
següent informació: 
- Carta de benvinguda i informació del procés 
- Document per a l’autorització de protecció de dades  
- Fitxes pre-congrés a omplir per participants 
- Proposta metodològica  
- Fitxa d’avaluació  
- Fitxa de desplaçament per mesurar la petja ecològica dels participants  
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1.4 Nombre participants/entitats 

 

1.4.1 Perfil dels participants  

 
La sessió celebrada Badalona va comptar amb la participació de 6 persones de 
diferents entitats i localitzacions de la província de Barcelona, principalment de 
Badalona i també un participant de Barcelona.  
 
Els participants representaven diferents entitat socials que treballaven en el sector de 
serveis socials, salut i educació (persones amb autisme), voluntariat social, cohesió 
social, gent gran i el lleure amb joves. 
 
 

1.4.2 Llistat entitats participants  

 
 
ID 
 

Entitat Municipi de la seu social Àmbit d'actuació  

1 

 

FAVIBC 

 

Barcelona Serveis socials 

2 

 

Amics de la gent gran 

 

Barcelona La gent gran 

3 

 

Voluntaris Badalona 

 

Badalona Cívics, Socials, Culturals... 

4 
Associació La Rotllana  (2 

persones)  
Badalona 

 

Lleure 

 

5 Associació Comunicart Badalona 

 

Salut i Educació 
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2. Aportacions dels participants  

 

2.1 Estat del sector /diagnosi  

2.1.1. Bloc 1 Temes de relacions i treball intern 

2.1.1.1. El dia a dia de les entitats i de les persones que hi participen 

 
 

EIX1.1  EL DIA A DIA DE LES ENTITATS I LES PERSONES QUE HI PARTICIPEN 

Descripció 
aportació (1) 

Aprenentatge constant i en el temps 
 

Grau de rellevància Important Poc important 

Descripció 
aportació (2) 

Adaptació dels projectes a les necessitats socials que van 
sorgint. 

Grau de rellevància Important Poc important 

Descripció 
aportació (3) 

Aprenentatge i conscienciació del voluntariat que participa en 
l’entitat. 

Grau de rellevància Important Poc important 

Descripció 
aportació (4) 

Suport a d’altres entitats amb menys recursos. 

Grau de rellevància Important Poc important 

Descripció 
aportació (5) 

Fer de pont entre l’administració i les famílies. 

Grau de rellevància Important Poc important 

Descripció 
aportació (6) 

Donar valor als propis voluntaris i voluntàries, organització 
interna amb descentralització i apoderament del voluntariat 
 

Grau de rellevància Important Poc important 

Descripció 
aportació (7) 

Arrelament al territori 
 

Grau de rellevància Important Poc important 

Descripció 
aportació (8) 

Mantenir la il·lusió i les ganes de fer el que fas, creure en el 
que fas i pensar noves formes i projectes per tirar endavant 
 

Grau de rellevància Important Poc important 
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Descripció 
aportació (9) 

La font de la il·lusió del voluntariat està vinculada amb la tasca 
de sensibilització i empoderament, el voluntari/a com a agent 
de canvi. Satisfacció personal, la potencialitat de la incidència. 
Construir el rol del participant, construir la seva participació 
activa i el compromís amb el territori tot reforçant el seu 
sentiment de pertinença en i amb el territori i la societat. Les 
accions que es duen a terme tenen una repercussió positiva 
que pot copsar el propi voluntari.  

Grau de rellevància Important Poc important 

Descripció 
aportació (10) 

Pèrdua d’il·lusió amb la política convencional que potencia 
que la gent aposti per l’ajuda mútua com a agents de canvi, 
també ajuda a descobrir què vols fer a la vida gràcies a les 
activitats que et permet desenvolupar una entitat. 

Grau de rellevància Important Poc important 

Descripció 
aportació (11) 

Afavorir les relacions humanes, el contacte directe. 

 Important Poc important 

Descripció 
aportació (12) 

Manca de reconeixement a les entitats, s’acaben trobant amb 
més dificultats que amb facilitats.  

 Important Poc important 

Descripció 
aportació (13) 

La contractació d’empreses per a la prestació de serveis 
suposa un sobre cost per a l’administració, ja que es 
comptabilitza el 21% d’IVA. Les empreses no s’impliquen en el 
territori i no donen continuïtat als projectes. 

 Important Poc important 

Descripció 
aportació (14) 

Creixent frivolització del paper del voluntariat. 

 

  Poc important 

Descripció 
aportació (15) 

Manca de compromís de les institucions amb les persones 
amb autisme en els àmbits de la salut i l’educació. 

 Important Poc important 

Descripció 
aportació (16) 

No oblidar la vessant d’activisme de transformació social i no 
sols cobrir les necessitats dels usuaris. 

 

 Important Poc important 

Descripció 
aportació (17) 

Dificultat d’interlocució entre els voluntaris i l’administració per 
compaginar horaris entre uns i altres. 

 Important Poc important 
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2.1.1.2. Els recursos de les entitats 

 

EIX1.2  ELS RECURSOS DE LES ENTITATS 

Descripció 
aportació (1) 

Subvencions, recursos privats i aportacions de socis. 

Grau de rellevància Important Poc important 

Descripció 
aportació (2) 

La inventiva de l’autofinançament, venda de materials de 
producció pròpia, fires...  
 

Grau de rellevància Important Poc important 

Descripció 
aportació (3) 

Austeritat en la despesa. 
 

Grau de rellevància Important Poc important 

Descripció 
aportació (4) 

Les entitats estan més febles en aquest moment. Treball en 
xarxa, suport mutu. El fet de no tenir tants recursos en aquest 
moment reforça el treball en xarxa. 

Grau de rellevància Important Poc important 

Descripció 
aportació (5) 

Difícil equilibri entre subvencions i la independència de 
l’entitat. 

Grau de rellevància Important Poc important 

Descripció 
aportació (6) 

Entitats que depenen d’una única font d’ingressos, s’ha de 
diversificar les fonts de finançament. 

Grau de rellevància Important Poc important 

Descripció 
aportació (7) 

Exigències de l’administració poc adaptades a les capacitats i 
necessitats de les entitats. 

Grau de rellevància Important Poc important 

Descripció 
aportació (8) 

Obligació de justificar el 100% del que es demana quan 
només s’atorga un % inferior de subvenció. 

Grau de rellevància Important Poc important 

Descripció 
aportació (9) 

L’administració dóna poc suport tècnic i logístic a les entitats 
per a la realització de les seves activitats. 

Grau de rellevància Important Poc important 
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2.1.2 Bloc 2 Temes de relacions i treball extern 

2.1.2.1 La relació amb l’Administració 

EIX2.1  LA RELACIÓ AMB L’ADMINISTRACIÓ  

Descripció 
aportació (1) 

Coordinació entre entitats que treballen en el mateix territori. 

Grau de rellevància Important Poc important 

Descripció 
aportació (2) 

Coordinació i suport  amb els tècnics de l’administració. Tenir 
una persona de referència. 

Grau de rellevància Important Poc important 

Descripció 
aportació (3) 

L’administració dificulta el finançament i el funcionament de les 
entitats. 

Grau de rellevància Important Poc important 

Descripció 
aportació (4) 

Falta d’interlocució política amb les entitats, no només a nivell 
tècnic. 

Grau de rellevància Important Poc important 

Descripció 
aportació (5) 

Incompliment dels compromisos presos per polítics amb les 
entitats malgrat hi hagi una bona disposició inicial. 

Grau de rellevància Important Poc important 

Descripció 
aportació (6) 

No desgastar a les entitats amb reunions i reunions, canalitzar 
millor la relació amb les entitats. 

Grau de rellevància Important Poc important 

Descripció 
aportació (7) 

Falta de treball més horitzontal i en xarxa, falta del contacte 
directe amb les entitats, major presència a les entitats.  

Grau de rellevància Important Poc important 

Descripció 
aportació (8) 

Les memòries escrites no reflecteixen l’experiència directa de 
l’entitat i els participants, cal que polítics i tècnics visquin les 
entitats i les activitats de primera mà. 

Grau de rellevància Important Poc important 

Descripció 
aportació (9) 

Privatització dels serveis juvenils a empreses que abans 
portaven les entitats no lucratives. 

Grau de rellevància Important Poc important 

Descripció 
aportació (10) 

L’anterior legislatura va perjudicar fortament el teixit associatiu 
de Badalona. 

Grau de rellevància Important Poc important 
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2.1.2.2 La comunicació i la incidència del que fem 

 

EIX2.2  LA COMUNICACIÓ I LA INCIDÈNCIA DEL QUE FEM 

Descripció 
aportació (1) 

El fet que cada vegada hi hagi més entitats dificulta el 
coneixement per parts de la ciutadania. Cal donar un caire 
propi als projectes de cada entitat per facilitar la seva 
identificació. 

Grau de rellevància Important Poc important 

Descripció 
aportació (2) 

L’ús de les noves tecnologies (xarxes socials). 
 

Grau de rellevància Important Poc important 

Descripció 
aportació (3) 

Retornar a la difusió al carrer, cartells, tríptics, ex.: “passa 
classes”. Amb els joves es tracta de tenir presència en aquells 
espais on hi són. 

Grau de rellevància Important Poc important 

Descripció 
aportació (4) 

Intercomunicació directa i personal, sense tantes tecnologies 
per mig. 

Grau de rellevància Important Poc important 

 
 

2.1.2.3 Treball en xarxa: no estem sols 

 

EIX2.3  TREBALL EN XARXA: NO ESTEM SOLS  

Descripció 
aportació (1) 

Els plans comunitaris poden ser a eina d’articulació de les 

entitats en el territori. 

Grau de rellevància Important Poc important  

Descripció 
aportació (2) 

Feines repetides, falta d’iniciatives conjuntes. 

Grau de rellevància Important Poc important 
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2.2 Propostes de millora 

2.2.1  Bloc 1 Temes de relacions i treball intern 

2.2.1.1  El dia a dia de les entitats i de les persones que hi participen 
 

 

EIX1.1  EL DIA A DIA DE LES ENTITATS I LES PERSONES QUE HI PARTICIPEN 

Descripció mesura 
(1) 

Suscitar el reconeixement de les entitats i de la seva feina 
d’apoderament i teixit ciutadà amb gestos i suports específics. 

Accions 
relacionades 

 

Mesura prioritària  Mesura prioritària Poc prioritària 

Descripció mesura 
(2) 

Cultivar la font de la motivació del voluntariat i de les entitats que és 
l’energia de cohesió i de transformació social.  

Accions 
relacionades 

 

Mesura prioritària  Mesura prioritària Poc prioritària 

 
 

2.2.1.2  Els recursos de les entitats 

 

EIX1.2 ELS RECURSOS DE LES ENTITATS 

Descripció mesura 
(1) 

Que en les licitacions per part de l’administració es prioritzin les 
entitats socials per sobre de la contractació d’empreses de serveis 
que tenen un sobre cost econòmic (benefici + IVA). 

Accions 
relacionades 

 

Mesura prioritària  Mesura prioritària Poc prioritària 

Descripció mesura 
(2) 

Assegurar les infraestructures mínimes de les entitats i no sols donar 
suport per als projectes. 

Accions 
relacionades 

  

Mesura prioritària  Mesura prioritària Poc prioritària 

Descripció mesura 
(3) 

Facilitar suport tècnic i logístic a les entitats, que l’administració no 
sigui una despesa més per a la realització d’activitats per part de les 
entitats. 

Accions 
relacionades 

 

Mesura prioritària  Mesura prioritària Poc prioritària 
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Descripció mesura 
(4) 

Convenis econòmics i de treball conjunt amb les entitats que 
substitueixin les subvencions.  

Accions 
relacionades 

Convenis a llarg termini que reforcin el teixit associatiu, que donin 
estabilitat més enllà dels canvis polítics. 

Mesura prioritària  Mesura prioritària Poc prioritària 

Descripció mesura 
(5) 

Criteris que s’ajustin més al valor del treball de l’entitat amb el 
territori i el teixit social.  

Accions 
relacionades 

Que a les convocatòries es valori la feina realitzada durant anys per 
part de l’entitat, que s’avali la feina realitzada. 

Mesura prioritària  Mesura prioritària Poc prioritària 

 
 

2.2.2  Bloc 2 Temes de relacions i treball extern 

2.2.2.1  La relació amb l’Administració  

 

EIX2.1  LA RELACIÓ AMB L’ADMINSTRACIÓ 

Descripció mesura 
(1) 

Que les administracions sigui part del que prediquen, si demanen 
que compartim recursos entre entitats, que l’administració també 
comparteixi els seus recursos, que faci saber els recursos que poden 
posar a disposició de les entitats.  

Accions 
relacionades 

També entre ajuntaments i generalitat, que comparteixin recursos 
entre ambdues administracions. 

Mesura prioritària  Mesura prioritària Poc prioritària 

Descripció mesura 
(2) 

Creació d’un espai web a l’ajuntament en què es visualitzin les 
entitats que hi ha al territori. 

Accions 
relacionades 

Que es reconeguin i centralitzin els coneixements, capacitats i 
recursos de les entitats. 

Mesura prioritària  Mesura prioritària Poc prioritària 
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2.2.2.2  La comunicació i la incidència del que fem 

 

EIX2.2  LA COMUNICACIÓ I LA INCIDÈNCIA DEL QUE FEM 

Descripció mesura 
(1) 

Espais de les televisions públiques i dels mitjans públics per donar 
visibilitat a les entitats i llurs activitats.  

Accions 
relacionades 

Fer un programa sobre les entitats ciutadanes.  

Que s’apliquin uns criteris i percentatges en els espais de 
comunicació públics per garantir la visibilitat de les entitats. 

Mesura prioritària  Mesura prioritària  Poc prioritària 

 
 

2.2.2.3 Treball en xarxa: no estem sols 

 

EIX2.3  TREBALL EN XARXA: NO ESTEM SOLS 

Descripció mesura 
(1) 

Recuperar el teixit associatiu de Badalona, fer coses conjuntes, 
participació ciutadana col·lectiva. 

Accions 
relacionades 

 

Mesura prioritària  Mesura prioritària Poc prioritària 

Descripció mesura 
(2) 

Promoure trobades entre les diferents associacions. 

Accions 
relacionades 

Millorar el coneixement entre les entitats.  

Projectes col·lectius entre entitats. 

Mesura prioritària  Mesura prioritària Poc prioritària 
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2.3 Aportacions no debatudes a la sessió recollides per escrit   

2.3.1 Bloc 1 Temes de relacions i treball intern 

2.3.1.1 El dia a dia de les entitats i de les persones que hi participen 

 
 
EIX1.1  EL DIA A DIA DE LES ENTITATS I LES PERSONES QUE HI PARTICIPEN 
 

DIAGNOSI 

Aspectes positius a mantenir o potenciar Aspectes negatius o a millorar 

- Les persones 
- La resposta dels usuaris 
- La diversitat de necessitats de 
voluntariat que existeix.  

- Gran demanda de peticions que no es 
poden acceptar per falta de personal i de 
recursos. 
- La detecció de persones amb 
necessitats. 

  

MESURES 

- Més eines per a la formació dels voluntaris. 
- Més promoció  del voluntariat i més sol·licituds (sempre i quan no representi 
l’absorció de cap feina remunerada). 

 

2.3.1.2 Els recursos de les entitats 

 
EIX2.1  ELS RECURSOS DE LES ENTITATS 
 

DIAGNOSI 

Aspectes positius a mantenir o potenciar Aspectes negatius o a millorar 

 
 

- El retard en el pagament i la dificultat per 
aconseguir subvencions. 
- Més facilitats per accedir i aconseguir 
espais públics per realitzar actes. 
 

  

MESURES 

- Més diversitat de concessions de subvencions. 

 

2.3.2  Bloc 2 Temes de relacions i treball extern 

2.3.2.1  La relació amb l’Administració 

 
Eix2.1  LA RELACIÓ AMB L’ADMINSTRACIÓ 
 

DIAGNOSI 

Aspectes positius a mantenir o potenciar Aspectes negatius o a millorar 

 
 
 

- No hi ha programes, a vegades les 
sol·licituds... 
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2.3.2.2  La comunicació i la incidència del que fem 

 
 
Eix2.2  LA COMUNICACIÓ I LA INCIDÈNCIA DEL QUE FEM 
 

DIAGNOSI 

Aspectes positius a mantenir o potenciar Aspectes negatius o a millorar 

- Impacte a nivell local. 
- Treball comunitari. 
- “Boca a orella” 

- Dificultats per arribar a tot.  
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ANNEX I -  Recull fotogràfic 
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ANNEX II -  Resultats de l’enquesta d’avaluació de la sessió  
 
En aquest apartat s’inclouen els resultats de les enquestes d’avaluació de la sessió 
celebrada el  16 d’abril a Badalona.  
 
La temàtica de la sessió de participació i la convocatòria i informació sobre la sessió 
ha estat  l’aspecte més ben valorat pels participants. Mentre que els mitjans de difusió 
ha estat el menys ben considerat.  
 
Figura 1. Valoració de la preparació de la sessió 
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En general hi ha un molt  bona valoració dels aspectes relatius a l’execució, destacant 
la dinàmica de treball seguida i que totes les opinions rellevants han estat 
representades en la sessió.  
 
Figura 2. Valoració sobre l’execució de les sessions informatives i els tallers 
participatius 
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En relació a les expectatives dels participants respecte dels resultats aconseguits 
s’observa que els aspectes millor valorats han estat arribar a unes conclusions 
concretes i l’interès en participar en altres processos participatius.  Per contra, no es 
valora tan positivament l’aproximació entre administració i ciutadania.  
 
 
Figura 3. Valoració sobre les expectatives respecte dels resultats de la sessió 
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La valoració global feta pels assistents és molt bona en la seva majoria. 
L’aprenentatge de nous aspectes arran de la sessió és l’aspecte que ha estat menys 
ben valorat i de forma destacada es valora la implicacio i particiapció del conjunt de 
participants.  
 
Figura 4. Valoració global 
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Els principals canals pels quals s’han assabentat els participants han estat per mitjà de 
les pròpies entitats i internet.  
 
Figura 5. Accés a la convocatòria 

Meva 
entitat

Internet

 
Font: Enquesta d’avaluació de la sessió celebrada a Badalona (16/4/2016) 
 


