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1. El voluntariat 
 

La força de les nostres accions voluntàries 

assegurarà la viabilitat de la nostra societat. 

 

Alexis de Tocqueville 

 

El nombre de voluntaris i organitzacions que els acullen s’ha incrementat notablement en els 
països desenvolupats en els últims quinze anys.  

El voluntariat es multiplica en qualitat i en quantitat. El camí no és unívoc, però l’objectiu és 
comú: lluitar contra la injustícia en les seves diverses manifestacions: pobresa, exclusió 
social, marginació. Les associacions de voluntariat lluiten per assumir la igualtat de drets, en 
una societat del benestar que està en crisi. 

El nostre model de societat ‐consumista, depredador, insostenible‐ augmenta les diferències 
entre països rics i pobres, i entre els ciutadans del nostre propi món desenvolpat. El corrent 
consumista s’ha de contrarrestar amb una veritable distribució de la riquesa. 

Ghandi va dir “la indiferència és la forma més alta de la violència”. Per això, no podem restar 
impasibles. El voluntariat ha de ser actiu, ha de ser un esmorteidor social 

El nostre voluntariat ha de donar resposta als problemes de la nostra societat. Per tant, ha de 
ser modern, estar al dia. 

Però, per sí sol, el voluntariat no triomfarà sobre l’exclusió. Per això, d’una banda, haurem de 
desenvolupar una estratègia racional que comporti una redimensionalització de les aliances i 
conveis amb les institucions de l’Estat; per altra, potenciar el treball en comú amb les forces 
sindicals, les empreses i amb les entitats del Tercer Sector. 

Les associacions voluntàries influeixen molt en la definició de la conducta compassiva de la 
nostra societat.  
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2.  Què és ser voluntari? Les associacions de voluntariat 
 

No sé qui de vosaltres trobarà la felicitat, 

però sé que aquells que troben la veritable felicitat 

són els qui s’esforcen per aprendre a servir els altres. 

 

Albert Schweitzer 

 

El voluntari és la persona que realitza un servei de caràcter social, de forma voluntària i lliure, 
sense cap retribució ni guany econòmic, en els àmbits carencials de la nostra societat. 

Normalment parlem de dos tipus de voluntariat diferents: el voluntariat informal i el 
voluntariat organitzat. Generalment, quan parlem de voluntaris o voluntàries es referim a la 
segona categoria. El voluntariat informal el formen persones que efectuen accions solidàries 
en el seu àmbit més proper de manera puntual i no sistemàtica: ajudar al veí, col·laborar en 
l’extinció d’un incendi, socórrer a una persona accidentada, etc. En canvi, el voluntariat 
organitzat fa efectiva la seva col·laboració no remunerada en una organització, assumint un 
compromís personal. 

Els requisits que demanen les organitzacions de voluntariat solen ser diferents, segons les 
activitats pròpies de cada entitat. Tot i això, la majoria requereixen: 

 Ser major d’edat. 
 Tenir un esperit solidari i humanitari. 
 Estar disposat a treballar en equip. 
 Acceptar un compromís personal mínim. 
 Assumir la filosofia d’actuació i els objectius de l’entitat. 
 Tenir un cert inconformisme davant la marginació social. 

 

Per a moltes persones que hem treballat amb voluntaris i voluntàries, entenem al voluntari/a 
com a donant, ja que efectua una donació; potser la més preuada, car dóna el que en la nostra 
societat té més valor: el temps. Com a donant, la seva contribució li proporciona: 

 Un coneixement personal de la realitat social en que actua. 
 Participar activament en un projecte de solidaritat. 
 Conèixer persones amb la mateixa sensibilitat. 
 Trobar un camí per a donar‐se als altres. 
 Treballar sense ànim de lucre, solidàriament. 
 Participar activament en la vida de la comunitat. 
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3. Diversitat del món associatiu 

Per apropar‐nos a aquest món l’hem de conèixer de més a prop.  

En el món associatiu parlem d’entitats de primer, de segon i de tercer nivell. El primer nivell el 
formen les associacions, les fundacions i els grups d’ajuda mútua. El segon nivell està format 
per les federacions o coordinadores d’entitats de primer nivell. Aquests les podem classificar 
en coordinadores temàtiques o territorials. Finalment, les entitats de tercer nivell les 
constitueixen les federacions de federacions. La Taula del Tercer Sector Social de Catalunya 
n’és un bon exemple. 

El món del voluntariat és ampli i divers i actua sobre una realitat canviant, ja que contínuament 
apareixen noves necessitats a les que el voluntari ha de fer front. Tot i això i, en general, 
podem classificar‐lo en cinc grans àrees o àmbits: 

 Voluntariat social: Els destinataris són les persones o col·lectius amb algun dèficit o 
característica problemàtica que dificulta la seva plena integració i benestar social 
(disminuïts, malalts, pobres, sense sostre, immigrants, persones en risc social...). L’ajuda 
sol ser de tipus assistencial, preventiva i de recolzament, amb intervencions 
personalitzades. 

 

 Voluntariat comunitari: És un conjunt molt divers d’intervencions cíviques que es 
fonamenten en la promoció de la vida associativa. Realitzen una dinamització del seu 
entorn sociocultural i faciliten canals d’integració de les persones a la vida social. Alguns 
exemples són les associacions de veïns, els centres comunitaris, les associacions 
esportives, l’educació en el lleure, etc. 

 

 Voluntariat cultural: L’objecte de l’acció és la cultura del país i es treballa en activitats com 
la dinamització de la cultura popular i tradicional, la producció artística, la defensa del 
patrimoni cultural, etc. 

 

 Voluntariat ambiental: Centra les actuacions en la natura i el medi ambient en general. Es 
col·labora amb grups ecologistes i de defensa del patrimoni natural, grups d’educació 
ambiental, de creació de consciència, etc. 

 

 Voluntariat de cooperació internacional: Actuacions a favor d’altres països, especialment 
del Tercer Món, en una línia de cooperació internacional mitjançant l’educació per al 
desenvolupament, intercanvis, projectes de desenvolupament, camps de treball, accions 
d’emergència... 

 

Aquesta és una de les possibles classificacions. Ara bé, dintre de cada una d’aquestes àrees és 
possible desenvolupar diversos tipus d’accions i en diferents nivells d’intervenció: atenció 
personalitzada, coordinació de les activitats de voluntariat, recolzament a la gestió de 
l’associació, organització d’activitats o campanyes concretes, etc. 
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El paper de les entitats de segon nivell 

Cada cop tenen més importància les entitats de segon nivell perquè moltes associacions veuen 
clarament que soles no poden aconseguir els seus objectius. A més a més, actualment, les 
federacions més consolidades estan oferint serveis a llurs membres, com ara: 

 Informació al ciutadà. 
 Assessories associatives. 
 Representació pública davant les administracions i altres agents socials. 
 Formació específica. 
 Borsa de voluntariat o de treball. 
 Informació sobre subvencions i premis, tant públics com privats. 
 Cessió d’infraestructures. 
 “Certificació de qualitat”. 
 Difusió d’activitats. 

Veurem com aquest darrer servei ens pots ser molt útil per a la difusió del programa VxL. 

Conèixer tota aquesta diversitat amb més profunditat ens permetrà veure com hi ha tipus 
d’entitats o col·lectius més receptius que uns altres a les nostres propostes. Per exemple, 
segurament no trobarem la mateixa resposta en un club de golf que en una entitat 
excursionista. 
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4. Reptes en les entitats de voluntariat 

En aquest camí cap el coneixement i posterior interrelació, també hem de saber alguns dels 
problemes o reptes que actualment es plantegen les entitats de voluntariat són: 

 Respondre a una pèrdua de valors i a l’establiment d’altres nous. 
 El canvi intern, tant a nivell organitzatiu com estratègic. 
 La independència ideològica i financera. 
 El finançament de les entitats de voluntariat. 
 L’equilibri entre el voluntariat i la professionalització. 
 L’especialització. 
 La captació: “No tinc temps”. 
 La formació i la qualitat del servei. 
 L”explotació del voluntariat”. 
 La retribució dels voluntaris o la creació de falses expectatives de feina futura. 
 La participació del voluntariat en els òrgans de decisió. 
 La coordinació entre les entitats de voluntariat. 
 La tangibilització. 
 La por a la innovació, l’ immobilisme. 

 

 

5. El voluntariat del futur. Amb qui podrem comptar? 

De cara al futur, ens hem de preguntar com serà el voluntariat del futur. Potser caldrà parlar 
de la cultura de l’oci, de la gent gran, del voluntariat corporatiu i del voluntariat virtual. 

 La gent jove: Hi ha molts joves que es preocupen més de sí mateixos, del seu benestar 
amb una tendència marcadament individualista i hedonista; però hi ha molts altres 
que creuen en la justícia social i en la solidaritat. El que passa és que d’aquests últims 
se’n parla molt menys als mitjans de comunicació. 

En general, els joves disposen de temps per les tardes i en caps de setmana i, sobretot, 
els mesos d’estiu –quan han acabat les classes‐. Ara bé, en arribar els períodes 
d’exàmens, la seva disponibilitat cau en picat. 

Un cop acabats els estudis i fins que no troben feina, també es pot comptar amb ells, 
però un cop s’incorporen al mercat laboral, la situació canvia. 

Un exemple molt clar ens el donen els monitors i monitores de lleure d’esplais i 
agrupament. 

 

 Els adults que estan dins el món laboral: Els adults que treballen veuen molt 
condicionada la seva disponibilitat al voluntariat pels horaris laborals, la vida familiar i 
l’oci. Llevat de les persones que tenen horaris molt flexibles o professions liberals és fa 
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difícil disposar de temps. La prestació voluntària se sol fer en cap de setmana, en 
activitats puntuals o en períodes de vacances. Dos tipus de voluntariat obren noves 
perspectives: el voluntariat virtual i el voluntariat corporatiu. 

 

 Els adults en situació d’atur i els que no treballen: Hi ha bastants entitats que es 
nodreixen de persones en edat laboral que no treballen, sobretot mestresses de casa. 
 
Darrerament, des de 2008, en algunes entitats s’ha notat un augment notable de 
persones en situació d’atur que s’ofereixen com a voluntàries mentre no troben feina. 
És una aportació molt interessant, però cal ser conscients que pot ser circumstancial. 
Amb tot és una gran oportunitat perquè aquestes persones coneguin de prop les 
organitzacions i, de cara al futur, són potencials col·laboradors. 

 

 Les persones grans: 

Les persones grans –jubilades o prejubilades‐ amb ingressos dignes tenen temps, 
experiència, coneixement i il·lusió, i busquen un espai relacional on puguin 
desenvolupar la seva generositat i altruisme. Les persones grans oferiran cada dia més, 
si poden, els seus serveis desinteressats. 

El boom del voluntariat de les persones grans té efectes importants: posa en el 
“mercat” voluntaris qualificats i restableix un equilibri entre homes i dones, però 
accentuarà la separació en tres grans grups d’edat: els joves i les persones grans d’una 
banda i, de l’altra, els adults. 

 

Si ens fixem en com exerceixen el seu voluntariat, podem parlar de: 

 Voluntaris presencials: El voluntariat presencial concreta la seva prestació d’acord 
amb l’entitat receptora: unes hores a la setmana o al mes. Hi ha entitats que fixen un 
compromís de temps mínim, per tal de poder programar i desenvolupar 
adequadament les seves activitats. 
 

 Voluntaris presencials puntuals: Els voluntaris presencials puntuals són persones que 
no poden participar d’una manera regular o periòdica, però que sí que participen en 
accions puntuals. Un exemple clar és el voluntari de suport a campanyes o estands 
informatius. 
 

 Voluntaris virtuals: El voluntariat virtual és una nova via de col·laboració en 
creixement. El constitueixen persones que no disposen de gaire temps però que poden 
col·laborar des de la seva llar a través de les noves tecnologies. 
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Cercar informació per Internet, efectuar traduccions, dissenyar materials gràfics, 
redactar articles, revisar i enriquir projectes, analitzar i explotar bases de dades, 
dinamitzar xats, fòrum o grups de xarxa socials són bons exemples de les seves 
contribucions. 
 
A més a més, en els últims anys han aparegut portals de solidaritat que potencien 
aquesta via de col·laboració, com ara: www.migranodearena.org, 
www.miaportacion.org, www.hacesfalta.org, www.secot.org o www.solired.org 
 

 Voluntariat corporatiu: És una de les possibilitats de col·laboració que tenen les 
empreses que tenen implantada o arrelada la Responsabilitat Social Empresarial (RSE) 
o Responsabilitat Social Corporativa (RSC). 

Consisteix en la cessió gratuïta d’hores dels treballadors i treballadores de l’empresa 
que vulguin col·laborar amb una causa solidària. 

A banda del conegut “Dia del voluntariat”, hi ha empreses que cedeixen 1 o 2 jornades 
de treball a l’any per cada treballador/a (entre 8 i 16 h) per a tasques com: pintar o 
endreçar un local, plantades d’arbres, fer tallers per a grans o petits, participar en 
animacions en festes de Nadal o de fi de curs, dinamitzar campanyes internes o 
participar d’una acció puntual... 

Una altra modalitat per part de l’empresa és el banc o borsa d’hores. En aquest cas, 
l’empresa reserva un número d’hores anuals per a activitats de voluntariat. Per 
adjudicar‐les se sol promoure internament la participació, i un equip de coordinació, 
conjuntament amb el departament de RRHH les va adjudicant. 

Crec que aquest tipus de voluntariat pot ser molt interessant per VxL, sobretot si 
contacteu amb associacions d’empresaris i empreses amb una forta consciència de 
país. 

Un altre tipus d’empresa molt receptiva són les cooperatives de treball. 

 
 Voluntariat promogut des de les administracions: El voluntariat promogut des de les 

administracions no és massa habitual en el nostre país, encara que era molt present en 
l’àmbit rural. És una modalitat que ha suscitat polèmiques en els grups de debat dels 
congressos i jornades de voluntariat. 
 
Ara bé, en altres països com Israel, es promou el voluntariat des d’institucions 
vinculades a les administracions com les universitats públiques. Així, els alumnes que 
participaven del programa Pera –que consistia, entre altres activitats, en ajudar als 
infants amb dificultats d’aprenentatge‐ rebien com a contraprestació un descompte en 
les matrícules dels seus estudis. 
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Aquest tipus de contraprestacions i altres com descomptes o gratuïtats en museus, 
espectacles, en el transport públic, etc., sempre han generat debat a casa nostra... 
però és una alternativa a considerar en el futur. 
 
En un sentit diferent, però també relacionat, hauríem de parlar de les mesures penals 
alternatives. Ja són moltes les entitats no lucratives que han acollit a persones que, en 
comptes de ser sancionades amb penes de presó o amb multes, han participat de 
projectes o activitats de voluntariat, seguint les directrius de la judicatura. 
 
Hi ha experiències molt valuoses i interessants perquè moltes de les persones 
sancionades són joves força qualificats i en actiu laboralment que donaren positiu en 
controls d’alcoholèmia. 
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6. Cercant sinèrgies amb el món associatiu 

A l’inici de la ponència comentava l’heterogeneïtat d’aquest món i de la necessitat de 
coneixe’l. El fet és que no totes les entitats tenen la mateixa sensibilitat i receptivitat. Així 
doncs, cal prospectar i trobar els filons actuals i els potencials. Aquí van algunes idees i 
suggeriments: 

 Universitats: un món per explotar: 
 

- Cercar acord de col·laboració amb determinades facultats: Filologia, Geografia i 
Història, Sociologia, Psicologia, Educació Social, Treball Social. 

- Coordinar‐se amb el responsables de la dinamització de les activitats de 
voluntariat o del Punt de voluntariat. 

- Participar de les diades o setmanes de solidaritat que organitzen. 
- Aconseguir contactar amb els professors i professores perquè facin de prescriptors 

de les activitats. 
- Difondre el programa a través de les publicacions pròpies de les universitats. 
- Aconseguir encartaments en trameses ordinàries adreçades a estudiants. 
- Plantejar col·laboracions tècniques a través de pràcticums. 
- Penjar propostes d’accions en taulers d’anuncis físics i virtuals. 

 

 Associacions d’estudiants: 
 

- Entitats com AIESEC apleguen un bon grup d’estudiants que desenvolupen 
diferents activitats culturals, formatives, de lleure i de solidaritat. 

- Són associacions molt receptives a propostes com la del programa VxL i tenen 
punts d’informació i contacte en diferents universitats. 

 

 Els centres de Batxillerat o de Grau Superior de Formació Professional: 
 

- Hi ha interessants experiències de participació de joves estudiants de segon de 
Batxillerat i de Grau Superior de Formació Professional en projectes de voluntariat. 
Un bon exemple el tenim en el “padrinatge” de joves estudiants de Sabadell i 
Terrassa amb persones grans d’aquestes poblacions. 

- També hi ha centres vinculats a la UNESCO que treballen molt l’educació per la 
pau i per al desenvolupament. 

- Molts professors i professores tutors de curs parlen i fomenten la solidaritat a 
través de les seves tutories. 

- Hi ha un nombre molt important de centres públics i privats que fa anys que 
organitzen la Setmana o el Dia de la solidaritat o de la pau. 
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 Les Associacions de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA):  
 

- Tenim AMPA molt actives que organitzen o donen suport a activitats educatives, 
de lleure o esportives. 

- En l’escola de les meves filles, per exemple, s’organitzen cicles de conferències 
sobre diferents temàtiques. No hi ha un gran número de persones, però les que hi 
van són “militants”. 

 
 

 Esplais i agrupaments: 
 

- El col·lectiu de monitors i monitores és molts receptiu a les iniciatives solidàries. 
Ells mateixos treballen aquest valor entre els infants i joves. Poden ser susceptibles 
de col·laborar com a voluntaris/es i organitzar activitats amb els joves de 16‐18 
anys i promoure la seva futura col·laboració. 

- Els esplais i agrupaments, a més a més de tenir una relació directa amb infants i 
joves, també la tenen amb les seves famílies, a través del contacte personal i de les 
reunions periòdiques que organitzen els monitors i monitores. 

 

 Escoles i centres de formació en el lleure: 
 

- Centres com la Fundació Pere Tarrés i la Fundació Catalana de l’Esplai, s’han 
especialitzat en la formació en el lleure. Seria fàcil facilitar informació als alumnes 
que hi participen en els cursos de monitors i de directors de lleure. 

- També tenen revistes especialitzades com “Estris” i “Diari de la Fundació”, on es 
podria difondre el programa VxL. 

 

 Les Escoles de formació de voluntariat: 
 
- Es podrien plantejar acords de col·laboració amb les diferents Escoles de Formació 

de Voluntariat existents en el país com, per exemple, les de la Federació Catalana 
de Voluntariat Social o Càritas. 

 

 Les Escoles d’adults: 
 

- En aquestes escoles hauríem d’intentar vincular al professorat i als alumnes que hi 
participen. 
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 Casals de gent gran i Casals de joves: 
 

- A pràcticament tots els municipis mitjans i grans del país –i també a molts petits‐ 
hi ha Casals de gent gran i Casals de joves. Són punts de referència per a aquests 
col·lectius i, des d’aquests es dinamitzen moltes activitats. En ells podem trobar un 
autèntic viver de voluntaris i voluntàries. 

- A més a més dels casals de titularitat pública, cal tenir en compte els promoguts 
per les obres socials de les caixes. 

- Tots aquests centres disposen de cartelleres i molts ja tenen bases de dades. 

 

 Punts d’informació juvenils: 
 

- Alguns municipis catalans disposen de punts d’informació juvenils. Des d’aquests 
es facilita documentació sobre les associacions i llurs activitats. Són una bona 
plataforma de prescripció. 

 

 Entitats que treballen en l’àmbit de l’acció social: 
 

- D’ençà l’increment de la immigració a finals dels anys 90 i sobretot a partir del 
2002, la presència de persones nouvingudes ha anat creixent any rere any. Fruit 
del coneixement mutu i de les necessitats, moltes entitats socials han 
desenvolupat cursos de llengua i de cultura, a més d’altres com cuina, servei 
domèstic, gerontologia i espais d’orientació laboral. 

- Crec que, en aquest moment, es podrien concretar aliances estratègiques amb 
aquestes. 

 

 Hotels d’entitats i Casals d’associacions: 
 

- En diferents municipis hi ha Hotels d’entitats o Casals d’associacions. En aquests 
espais –normalment cedits per les administracions locals‐ vàries associacions 
disposen d’un despatx propi i d’espais compartits. 

- Són un bon punt per fer difusió ràpida entre un bon grup d’organitzacions. 

 

 Parròquies catòliques i temples evangèlics: 
 
- Les nostres parròquies i temples han estat i són punts de referència per a moltes 

persones, creients i no creients. 
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- En les parròquies es desenvolupen diferents accions, a més a més de les 
estrictament pastorals: seus d’esplais i agrupaments, grups de Vida creixent, 
catequesi, grups de Tercer i Quart Món... 

- També els fidels de les esglésies evangèliques són un col·lectiu molt sensibilitzat i 
receptiu a les problemàtiques socials. 

- Es pot contactar amb les comunitats, els grups parroquials i/o els rectors o pastors. 

 

 Entitats culturals: 
 

- Les entitats culturals com els esbarts, les corals, els geganters, els diables, els 
bastoners, etc., sempre han tingut una vocació de país, de conservació de la 
llengua i de la cultura popular catalana. 

- Són entitats que poden ser bons difusors del programa VxL. 

 

 Les Cases regionals, les Hermandades Rocieras, etc., tot un món per descobrir: 
 

- La majoria de les persones que avui en dia formen part de les Cases regionals i les 
Hermandades Rocieras són immigrants de segona generació. Els seus pares o avis 
van viure l’arribada al nostre país, es van integrar i aprendre la nostra llengua. 

- Hi ha persones en aquestes entitats que tenen molt present el seu passat i que 
poden posar‐se molt bé en el lloc de l’aprenent i que, prèvia formació podrien fer 
de voluntaris. 

- Hi podem trobar tant voluntaris com aprenents. 

 

 Associacions d’immigrants: 
 

- La majoria de les persones que integren aquestes associacions, ara per ara, serien 
usuàries del programa, però un dia deixaran de ser “immigrants”. És un futur 
públic potencial. 

- També hi ha persones que han après la nostra llengua i tenim les figures dels 
mediadors interculturals. 
 
 

 Les associacions d’amistat amb entre pobles: 
 

- Des de fa anys, a moltes grans ciutats de les diferents comunitats autònomes, 
sobretot a aquelles que van atraure professionals qualificats d’altres països, es van 
constituir grups de compatriotes immigrants que, amb el temps, van crear 
associacions d’amistat. És un altre col·lectiu potencialment col·laborador. 
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 Els consolats i les ambaixades: 
 

- Els consolats i les ambaixades acreditats a l’Estat són també potencials 
prescriptors del programa, sobretot entre els ciutadans expatriats, molts dels quals 
s’apunten en el seu registre. 

- Crec que la difusió del programa és un bon servei que podem oferir a aquestes 
delegacions. Això sí, haurem de disposar de material de difusió si més no en 6 o 7 
llengües: català, castellà, anglès, francès, xinès, àrab i rus. 

 

 Les associacions de veïns i veïnes: 
 

- Aquestes associacions sorgides i arrelades als nostres barris són agents d’animació 
de moltes activitats: reivindicació d’espais, festes de barri, assessories jurídiques 
als seus associats, punts de trobada de la ciutadania, espais de lleure, etc., 
constitueixen un potencial que no podem deixar de banda. 

 

 Internet: els webs corporatius, els portals de solidaritat i les xarxes socials: 
 
- Webs corporatius: Avui en dia, moltes entitats no lucratives tenen el seu web 

corporatiu; bona part encara són web 1.0. Una forma senzilla de col·laboració pot 
ser incloure informació sobre el programa, intercanviar‐se banners o gifts 
animats... La qüestió és generar tràfec cap al nostre web. 

- Portals de solidaritat: Actualment hi ha prop d’una vintena de portals de 
solidaritat que se’n poden fer ressò de les activitats del programa VxL i que el 
poden promoure, així com la recerca activa de voluntaris i voluntàries o aprenents. 

- Xarxes socials: Les xarxes socials ens obren un nou món amb grans possibilitats. 
Facebook, Twiter, Xing, Linkedin, etc. 

 

 Les escoles d’idiomes: 
 

- Les escoles d’idiomes també són un punt de difusió molt important. Tant els 
professors com molts alumnes, són susceptibles de dedicar un temps al programa 
VxL, perquè comprenen molt bé les dificultats de l’aprenentatge de les llengües. 
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7. Estratègia i acció 

Un cop arribar aquest punt, us preguntareu, i com començar? Com plantejar la col·laboració? 
Què rebran a canvi les entitats col·laboradores? I els voluntaris i  els aprenents? 

Cada grup, partint del coneixement de les associacions del seu entorn, haurà de plantejar‐se 
quines són o poden ser les més receptives. També podeu començar pels contactes que ja teniu 
i que aquests us recomanin altres susceptibles de col·laborar. En qualsevol cas s’ha d’establir 
un Pla de relacions públiques al llarg de l’any. 

La col·laboració s’ha de viure com una oportunitat de cooperar amb uns interessos comuns i 
participant d’un projecte de país. En cap cas, la proposta s’ha de veure com possible 
competència o com la possibilitat de manllevar els voluntaris i voluntàries que ja col·laboren 
en les associacions.  

La filosofia que ha de guiar la col·laboració es basa en el win to win que plantegen empreses i 
institucions anglosaxones des de fa temps. Tothom ha de sortir guanyant. Les entitats 
col·laboradores s’han de sentir coorganitzadores. 

Perquè el vostre projecte sigui atractiu heu d’oferir unes avantatges, com ara: 

 Fer‐los partícips d’un projecte de país. 
 Donar notorietat pública. 
 Facilitar una marca com a col·laborador. 
 Difondre informacions de les associacions col·laboradores a través del vostre web, de 

les vostres publicacions, trameses de correu electrònic, etc. 
 Donar‐los a conèixer a altres públics. 
 Establir espais de relació i d’intercanvi d’experiències. 
 Complementar les activitats de les associacions. 
 Certificar o reconèixer públicament les entitats col·laboradores. 
 Donar una formació específica o complementària. 
 Aconseguir gratuïtats o descomptes en activitats culturals. 

 

Com aneu a cercar voluntaris i voluntàries, també cal pensar què rebran a canvi de la seva 
col·laboració, encara que aquesta es faci des de la gratuïtat. Així doncs, podeu oferir‐los: 

 El sentiment de pertinença a un programa nacional. 
 El coneixement de noves realitats socials, d’altres cultures. 
 La satisfacció d’ajudar a altres persones que volen aprendre la nostra llengua. 
 Espais d’interrelació amb altres voluntaris i voluntàries i amb els aprenents. 
 Certificacions de les col·laboracions o dels aprenentatges. 
 Moments de reconeixement social, a través d’activitats que comptin amb la 

participació de diferents agents socials. 
 Formació específica. 
 Descomptes o gratuïtats en serveis, sobretot culturals. 
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En la gestió del voluntariat hi ha uns factors d’èxit que heu de conèixer: 

‐ L’acollida i l’acompanyament. 
‐ La motivació constant. 
‐ La qualitat. 
‐ La fidelització. 
‐ Les “contraprestacions” que rebran. 
‐ El reconeixement i el sentiment de pertinença. 

 

Una possible estratègia que podeu seguir, passaria per aquesta seqüència d’accions: 

‐ Disseny del Pla d’estratègic. 
‐ Campanya en mitjans de comunicació. 
‐ Difusió en les federacions. 
‐ Difusió en les entitats. 
‐ Captació, selecció i enquadrament, formació i acció. 
‐ Desenvolupament del programa. 
‐ Seguiment i avaluació. 

 

Cada grup ha de triar les opcions que s’adaptin més a la seva realitat, ja sigui local, comarcal o 
nacional. 
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8. I tot això, comunicar‐ho. La necessitat d’un Pla de comunicació 

El punt de partida és l’elaboració d’un Pla estratègic del programa a mig i llarg termini. Dins 
aquest pla, heu de dissenyar un Pla de comunicació, un Pla de voluntariat i, depenent dels 
vostres recursos econòmics, d’un Pla de finançament. 

Actualment, la comunicació és un element estratègic en les organitzacions; és vital per al 
futur associatiu. Dissenyar un Pla de comunicació implica –en primer lloc‐ pensar què volem 
comunicar, com, amb quins missatges, amb quins criteris. La bona comunicació no 
s’improvisa, es planifica. En segon lloc, haureu de pensar en els objectius que voleu assolir, en 
les accions, el cronograma, els recursos humans i materials, en el seguiment i l’avaluació. 

L’ideal és que dissenyeu un Pla de comunicació global, d’àmbit nacional, en què s’encaixin els 
plans de comunicació comarcals o locals, atenent la realitat social i comunicativa més propera. 

A l’hora de posar‐lo en marxa necessitareu d’un conjunt d’eines bàsiques: el tríptic, el dossier 
de presentació, l’argumentari de presentació, els protocols d’actuació, el manual del 
dinamitzador i el del voluntari, el web 2.0, els materials per als voluntaris/es i els materials per 
als aprenents... 

També és molt important comptar amb persones qualificades en comunicació. Es necessiten 
homes i dones amb habilitats comunicatives, però a més a més d’aquestes, cal tenir en compte 
que en la difusió o promoció hi ha un element clau: el contacte personal. En la nostra societat 
encara té molt de valor la paraula, el gest, la comunicació verbal i no verbal directa, el boca‐
orella... 

En la relació amb les associacions també heu d’identificar sempre un interlocutor o 
interlocutora qualificat i fix, gestionar aquests contactes i cercar complicitats. 
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9. Conclusions 

Finalment, crec que hi ha un element vital per aconseguir cercar sinèrgies amb el món 
associatiu: tots vosaltres, els dinamitzador i dinamitzadores, i les persones coordinadores del 
programa. Molts de vosaltres teniu experiència, il·lusió, empenta, perseverança... tot el 
necessari per a l’èxit! 

I, en els moments de dificultat, recordeu què ens va dir Alexis de Tocqueville: “La força de les 
nostres accions voluntàries assegurarà la viabilitat de la nostra societat”. Siguem conscients 
que estem en un moment, en què la nostra societat necessita de persones idealistes, 
reflexives, però també amb una gran capacitat operativa. En una societat cada cop més 
multicultural i en aquest moments de crisi, necessitem de totes les voluntats possibles per la 
cohesió social. 

I també, quan arribi el desànim, tingueu presents les paraules d’Albert Schweitzer: “No sé qui 
de vosaltres trobarà la felicitat, però sé que aquells que troben la veritable felicitat són els qui 
s’esforcen per aprendre a servir els altres”. 
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