
Des de 1983 treballant per la igualtat d’oportunitats d’infants, joves i famílies en risc d’exclusió social 
Barcelona | Badalona | Sant Adrià de Besòs | Santa Coloma de Gramenet | Salt | Marroc 

Evolució i reptes 
de la participació 
del Voluntariat a 
les entitats post 
pandemia 



Som una entitat social i ciutadana que des del 1983 
defensem i reivindiquem els drets dels infants, joves i 
famílies en situació de vulnerabilitat.  

Actuem a barris que acumulen factors de desavantatge, fent 
costat als nens i nenes, el jovent i les seves famílies perquè 
tinguin el màxim d’oportunitats per tirar endavant. 

Garantim espais educatius, oferim suport en la criança i 
enfortim itineraris d’inserció social i laboral.  

Ho fem amb la força del voluntariat, treballant en xarxa amb les 
entitats i serveis de cada territori, sensibilitzant la ciutadania i 
incidint en les administracions públiques perquè garanteixin els 
drets de les persones que acompanyem. 

https://www.youtube.com/watch?v=cLHnPCrRTHc  

https://www.youtube.com/watch?v=cLHnPCrRTHc


Algunes dades 2021:  

Durant l'any 2021, vam acompañar a 6.219 infants 
joves, mares i pares en risc, a través de 55 serveis socioeducatius. 

686 

Mitjana antiguitat 3 anys  
 
 Satisfacció de les persones voluntàries amb la seva 
col·laboració realitzada al Casal :4,16 sobre 5 
 



Cicle de Voluntariat  

 
DEFINICIÓ  
 
Model Organitzatiu 
Def. perfils 
Captació 

Quan una persona decideix fer 
voluntariat , decideix “formar-hi part” = 

participar de l’entitat  

SELECCIÓ I 
ACOLLIDA 
Entrevistes 
Formació  
Assignació 
Acollida Servei  

Promoure la participació més enllà de l’acció voluntària.   

DESENVOLUPAMENT 
DESVINCULACIÓ 
 
REINCORPORACIÓ  

RECONEIXEMENT 

La proximitat , el vincle i les relacions personals són la nostra clau de l’èxit en la participació voluntària  



Desenvolupament: “participar participant!”  
PARTICIPACIÓ DES DE L’ACCIÓ 

PARTICIPACIÓ INSTITUCIONAL HABITUAL   

PARTICIPACIÓ INSTITUCIONAL GRANS PROCESSOS   

•Dia a dia preparació i avaluació diària abans i post acció  voluntària 
•Reunions trimestrals d’equip de programació i avaluació  
•Reunió Anual de tot l’equip d’un mateix barri  
 

•Trobada Anual 
•Enquesta d’avaluació de la satisfacció  
•Pla de Formació  
•Comissions o grups de Treball  
•Els voluntaris i voluntàries que formen part de l’Assamblea del Casal (4 reunions l’any)   
 

•Programa per Impulsar la Governança Democràtica al Casal (2017-2018) 
•Pla Estratègic (2019-2020)   
 

Desvinculació:  
ENTREVISTES DE SORTIDA  



Al Casal, les persones són el centre 

Governança 
Democràtica = 

Veu Decisió 

+ 

La clau, 
La 
PARTICIPACIÓ 

Com es participa al Casal? 
Participen els infants i joves? 
Participeu els voluntaris? 
I els treballadors/es? 
Tenim la informació per poder influir/participar? 
Quins Canals/espais tenim per poder fer arribar 
la nostra veu? 
Tenim temps? 
Tenim creativitat? 

IMPULS I MILLORA DE LA GOVERNANÇA DEMOCRÀTICA 

+ 
Organització 

Bé comú 



Qui participa? On participa? 

1ª taula de resultats taula definitiva Revisió amb altres 
participants 

61 accions 

Filtre 

21 accions 

GRUP  
MOTOR 



Focus 

Veus. Persones 

Junta 
Directiva 

Equip 
Directiu 
Ampliat 

Sòcies 
(Assemblea

) 

Responsables 
de projectes i 
departaments 

Equip 
Professional 
contractat 

Persones 
voluntàrie

s 

Usuaris 
(joves i 

famílies) 
Identitat  
(Missió, Visió i Valors) 
Estatuts 

Normatives  

Aprovació  Comptes 

Òrgans de Govern 

Reflexió Estratègica 

Pla de Gestió + 
Pressupost 
Estructura Organitzativa 

Autoregulació Persona 

Autonomia Equip 
Cohesió i Coneixement 
Mutu 

Diagnosi Casal dels Infants 



INFORMAR – Saber i tenir coneixement  

APORTAR – Poder participar 

DECIDIR – Voler implicar-se  

Disposar de la informació adequada i en el moment precís 
Tenir els coneixements necessaris per interpretar-la 

Disposar de canals i espais de participació 
Disposar d’eines i instruments de participació 
Tenir el temps necessari per poder-ho fer 

Treballar la motivació, les ganes i la implicació 
Saber que la nostra opinió és important 
Estils de lideratges col·laboratius que facilitin prendre-hi part 

3 grans eixos per millorar la Governança Democràtica del Casal 
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Acció Proposada Objectiu Activitats 

1  
Mapa Espais de 

Participació 

Potenciar aquells espais de 
participació que siguin més 

eficients 

1.1 Realitzar un mapa dels Espais actuals de 
Participació 

1.2 Anàlisi i racionalització dels Espais actuals 
de Participació 

1.3 Anàlisi de les Reunions que es fan al Casal 

1.4 Repensar les Reunions del Casal per a que 
siguin més eficients 

1.5 Crear Grup de Treball per elaborar el 
Decàleg de les Reunions (5 persones) 

1.6 Realitzar un Decàleg de funcionament per 
les Reunions 

MAPA ESPAIS DE PARTICIPACIÓ 



Acció Proposada Objectiu Activitats 

2  
Participació de les  
Persones Usuàries 

Millorar la participació de les 
persones usuàries 

 

3.1 Revisar la Guia per l’Avaluació de Satisfacció 
de les persones Usuàries 

3.2 Definir què és el Bon Tracte (consultant 
usuaris actuals i passats) 

3.3 Recuperar el concepte de la Idea del Dia 

3.4 Crear un Grup de Treball per definir el 
Consell de Participació de persones usuàries 

3.5 Crear un Consell de Participació de persones 
usuàries 

PARTICIPACIÓ PERSONES USUÀRIES 



Acció Proposada Objectiu Activitats 

3  
Participació de les 

Persones 
Voluntàries 

Millorar la implicació de 
les persones voluntàries 

4.1 Revisió del procés d’acollida de les persones 
voluntàries. Document que inclogui: organigrama; 
fitxa-resum dels Projectes i espais de participació 

4.2 Definir el rol de la persona voluntària en cada 
projecte concret 

4.3 Comunicar necessitats a cobrir a nivell de Casal per 
fer arribar a p. voluntàries 

4.4 Fomentar la participació efectiva en reunions 
d’equip 

4.5 Garantir que es participa en l’avaluació i es 
comparteixen els resultats i impactes 

4.6 Crear una xarxa social interna de col·laboradors 

4.7 Crear la figura de la persona voluntària de 
referencia per territoris 

PARTICIPACIÓ PERSONES VOLUNTÀRIES 



Acció Proposada Objectiu Activitats 

4  
Participació de les 
Persones Sòcies 

Millorar la participació de 
les persones sòcies 

 

2.1 Revisar documentació de referència del 
Casal de forma periòdica a les assemblees 

2.2 Presentar les persones membres de 
l’Assemblea 

2.3 Proposar la realització d’una reflexió 
sobre l’ampliació dels membres de 
l’Associació 

PARTICIPACIÓ PERSONES SÒCIES 

https://www.youtube.com/watch?v=lnq_nA5qBMk  

https://www.youtube.com/watch?v=lnq_nA5qBMk


 



VISIÓ: “Som una comunitat educativa 
acollidora, crítica i transformadora” 
 

Línia Propòsit Acció  

 
 
 
 
 
Comunitat educativa - 
voluntariat  

 
 
 
 
Som una comunitat de 
persones diverses, 
motivades i 
compromeses amb la 
missió del Casal  

 
 
 
1. Facilitar una visió global del Casal a totes les persones 

de la Comunitat  
2. Enfortir el sentiment de pertinença 
3. Identificar les competències de les persones del Casal 
4. Identificar el talent que necessitarà el Casal en els 

propers anys 
5. Capacitar a les persones del Casal vers una cultura 

col·laborativa  



La pandèmia 

•El procés de Governança dóna impuls per fer front a la pandèmia: 
visió equip, comunicació, s’havien reforçat els valors i voluntats  
• Adaptació, flexibilitat i comprensió a les circumstancies de 
confinament àgil 
•Prioritzar l’essència de la nostra acció 
•Mantenir el vincle amb els i les  participants  
•El voluntari/ària com a persona que és, també es veu impactat per 
la situació.  
•Desapareixen els espais clau de la participació i relació La 
proximitat , el vincle i les relacions socials són la nostra clau de l’èxit 
en la participació voluntària  
•La majoria de persones voluntàries més avançades d’edat deixen 
de fer atenció directe per protecció davant de la COVID 
• Què passa amb els més joves? 
• Activació sobtada del treball telemàtic 
•Canvi i adaptació de la normativa i procediments interns 
•Es busquen altres formes de fer voluntariat telemàtic NO ENCAIX 



i la post pandèmia…. 
     .....tornada a la presencialitat:  

“Reconstruir l’equip” 



Dilemes i reptes actuals  
 
  

 

  
 
•El cost de mantenir aquest model és molt elevat 
•La vinculació i compromís a llarg plaç dels joves un 
repte cada vegada més complex 
•La rotació dels equips a nivell contractual afavoreix 
la rotació dels i les voluntàries 
•Les entitats cada vegada més ofegades per la 
gestió i la burocràcia 
•Promoure cada vegada més el treball 
intergeneracional. 
•Posar en valor les competències relacions i de 
treball col·laboratiu 
•Donar valor a l’aportació del voluntariat i també el 
treball que promou aquesta aportació  
 



Moltes Gràcies! 


