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1. Presentació 

El projecte de Diagnosi i Dinamització del Voluntariat a Barberà del Vallès, 

desenvolupat al llarg dels darrers mesos, té una fita clara: una proposta per a 

la creació d’un Punt de Voluntariat en el municipi. Aquesta proposta s’ha 

dissenyat tenint en compte la realitat associativa de Barberà del Vallès –

descrita en el informe de diagnosi- i a partir d’un procés participatiu amb 

diferents agents implicats.   

El procés participatiu ha suposat una oportunitat per a la construcció 

col·lectiva i la participació ciutadana. S’han recollit diferents aportacions i 

sensibilitats pel que fa al voluntariat i al seu rol dins la vida del municipi. Des 

de les diverses perspectives de diferents agents socials es proposen alguns 

elements, tant estratègics com operatius, per a la creació del Punt de 

Voluntariat. En aquest sentit, s’han realitzat algunes adaptacions ad hoc per 

tal de adequar la proposta metodològica. 

Els elements estratègics s’han recollit a través de dos dinàmiques 

participatives on, a partir de vuit idees clau que es desprenen de la diagnosi, 

s’han dibuixat les línies bàsiques que ha d’integrar el Punt de Voluntariat. En 

paral·lel, a partir d’una enquesta online, s’han recollit elements de caire 

funcional en relació a les activitats i serveis que ha d’oferir el Punt de 

Voluntariat, així com qüestions relacionades amb els espais de 

desenvolupament i la seva gestió. 

D’altra banda, s’han recollit les aportacions dels tècnics i tècniques de 

l’Ajuntament de Barberà del Vallés en la sessió de retorn celebrada el 21 de 

novembre de 2014. En aquesta trobada es van presentar els principals 

resultats de la diagnosi i les conclusions de les dinàmiques participatives i de 

l’enquesta online. Les seves reflexions també s’han recollit en el present 

informe. 

En aquest document es recullen tant una descripció del desenvolupament del 

procés participatiu com els principals resultats que se n’extreuen. Així mateix, 

s’aporten un seguit de consideracions finals que tenen com a objectiu aportar 

congruència de tot el procés i ser un punt de partida de cara a les properes 

passes per posar en marxa el Punt de Voluntariat. 
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2. Objectius 

Els objectius plantejats al llarg del projecte de Diagnosi i Dinamització del 

Voluntariat a Barberà del Vallès són els següents: 

- Impulsar polítiques de Responsabilitat Social Corporativa com a 

necessitat de defensar un desenvolupament sostenible, de lluitar per a 

una major justícia social, reforçar la igualtat d’oportunitats, la vitalitat de 

les entitats i de la preservació del medi. 

- Impulsar pràctiques socialment responsables en l’àmbit intern de la 

mateixa administració de l’Ajuntament de Barberà del Vallès com en el 

món associatiu. 

Com a objectius específics es van plantejar: 

- Fer pedagogia sobre el voluntariat i fomentar que els entitats i 

associacions l’incorporin en el seu projecte associatiu i se’n 

responsabilitzin. 

- Identificar les actuacions i antecedents de l’àmbit del Voluntariat per part 

de les entitats i dels serveis municipals. 

- Conèixer la situació actual del Voluntariat al municipi a través d’una 

diagnosi, identificant els punts febles, les necessitats i les potencialitats. 

- Donar a conèixer, en diferents àmbits, la diagnosi del Voluntariat. 

- Dissenyar i dinamitzar un procés participatiu per a recollir propostes per a 

la creació d’un nou programa o punt de Voluntariat i extreure’n les 

conclusions principals. 
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3. Desenvolupament del procés participatiu  

3.1. Activitats realitzades 

El procés participatiu per a la creació d’un Punt de Voluntariat ha estat obert a 

diferents agents socials del municipi. Tal i com estava previst, s’ha realitzat 

una dinàmica participativa en el marc de les II Jornades de Participació i 

Associacionisme celebrades el mes de setembre i organitzades per 

l’Ajuntament de Barberà del Vallès. Les aportacions recollides durant la 

jornada s’ha complementat amb una enquesta online oberta a la ciutadania i a 

tots els agents socials.  

Així mateix, s’ha realitzat una segona dinàmica participativa en el marc del 

Curs d’Iniciació al Voluntariat organitzat també des de l’Ajuntament de 

Barberà del Vallès durant el mes d’octubre, per tal de fomentar la participació 

ciutadana i poder recollir el major nombre d’aportacions possible.  

Per últim, s’ha celebrat una sessió de retorn amb els tècnics i tècniques de 

l’Ajuntament de Barberà del Vallés. En aquesta sessió s’han presentat tant els 

resultats de la diagnosi com les principals conclusions que s’extrauen del 

procés participatiu. Un cop exposada aquesta informació s’ha obert un debat 

per tal de poder recollir les diferents visions i interpretacions de resultats, així 

com les aportacions adreçades a enriquir el programa de voluntariat. 

3.2. Dinàmiques participatives  

Les dinàmiques participatives s’han desenvolupat en tots dos casos sota un 

esquema similar. En primer lloc, s’ha realitzat una presentació dels resultats 

de la diagnosi del teixit associatiu i el voluntariat, per tal de contextualitzar la 

realitat associativa del municipi i els principals trets que caracteritzen el seu 

voluntariat.  

A partir d’aquest diagnòstic s’han extret vuit idees –ja recollides en el propi 

document de diagnosi- a partir de les quals s’ha reflexionat de forma 

compartida (consultar annexos per veure la presentació de diapositives 

emprada en les dinàmiques). 
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Imatge 1: Vuit idees sobre el futur punt de voluntariat 

 

 

En les dues dinàmiques s’han abordat aquests punts tot realitzant una breu 

explicació de cadascú d’ells i lligant-los amb alguns elements de la diagnosi. 

Posteriorment s’ha procedit a treballar de forma conjunta –en un únic grup o 

en petits grups, segons el cas- sobre aquells elements que es consideren 

prioritaris per a la creació del futur Punt del Voluntariat. Els debats s’han 

desenvolupat des de bases argumentals que han facilitat reflexions 

compartides i la generació de consensos. 
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Taula 1: Informació sobre la realització de les dinàmiques participatives 

Context Lloc Dia i hora Núm. 
participants 

Perfil participants 

 
II Jornades de 
Participació i 
Associacionisme 
 

 
Teatre 
Municipal 
Cooperativa 

 
27/09/2014 
de 12:30h a 
13:30h 

 
10 

Representants d’entitats 
del municipi i persones 
interessades en 
l’associacionisme i el 
voluntariat. 

 
II Curs d’iniciació 
al Voluntariat 
 

 
Torre d’en 
Gorgs 

 
13/10/2014 
de 18h a 19h 

 
13 

 
Persones interessades en 
l’associacionisme i el 
voluntariat. 
 

 

3.3. Enquesta online  

El qüestionari online complementa les reflexions dels grups de treball a partir 

d’un recull preguntes en relació als serveis i activitats que pot oferir el futur 

Punt de Voluntariat, els espais on es pot desenvolupar i el model de gestió. 

En aquest cas i donat el format, les preguntes tenen un plantejament més 

concret i sintètic. 

Imatge 2: Detall del qüestionari online 
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L’enquesta s’ha allotjat en l’espai Consensus de l’Ajuntament de Barberà del 

Vallès. En total han participat 18 persones de les quals 4 com a representants 

d’organitzacions no lucratives del municipi i 14 a títol individual. D’aquestes 14 

persones hi ha hagut 3 que han volgut romandre en l’anonimat i no han 

aportat cap dada personal.  

Taula 2: Informació sobre la resposta del qüestionari online 

 Calendari Núm. participants Perfil participants 

 
Qüestionari online 

 
Del 10/10/2014 al 
19/10/2014 

 
18 

 
Representants d’entitats del 
municipi i persones a títol 
individual. 

El volum màxim diari de respostes s’ha registrat dimecres dia 15 d’octubre 

amb un total de vuit registres. En conjunt, les respostes s’han obtingut entre 

els dies 13 i 17 d’octubre (consultar annexos pels detall de resposta). 

 Gràfic 1: Respostes diàries registrades en el qüestionari online 
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3.4. Valoració del procés participatiu  

El procés participatiu per a la creació d’un Punt de Voluntariat ha estat, en 

conjunt, satisfactori. L’equip de l’Observatori del Tercer Sector participant en 

el projecte valora positivament les diferents activitats realitzades en el procés i 

els resultats obtinguts, així com les facilitats que l’Ajuntament de Barberà del 

Vallès ha donat en tot moment. 

La implicació i el treball desenvolupat per part de l’Ajuntament han estat claus 

per aconseguir el nivell de participació assolida. El fet d’afavorir diferents 

espais per a realitzar el treball compartit i poder complementar-ho amb un 

enquesta online ha permès disposar de dades tant quantitatives com 

qualitatives que atorguen legitimitat al procés.   

Amb tot, hi ha algunes entitats del municipi que no han participat en cap fase 

del projecte i, per tant, no ha estat possible recollir les seves visions i 

sensibilitats fins el moment. Donat que les organitzacions sense afany de 

lucre són les principals protagonistes del projecte, seria positiu cercar d’altres 

espais de participació per afavorir la recollida del major nombre d’aportacions 

possible per part de les entitats. En aquest sentit, l’Observatori del Tercer 

Sector no té cap inconvenient en col·laborar en futures accions adreçades a 

tal fi.   
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4. Opinions i propostes sorgides del procés participatiu 

4.1. Resultats de les dinàmiques participatives 

Creació d’un Punt de Voluntariat 

Una de les primeres qüestions expressades en els grups de treball és la 

necessitat de disposar d’un espai de trobada entre les entitats del municipi i la 

ciutadania. Aquest espai permetria donar visibilitat a l’activitat desenvolupada 

per les organitzacions i alhora disposar d’un punt de referència per a la 

ciutadania amb motivacions per participar en la vida associativa de Barberà 

del Vallès, que hores d’ara desconeix les opcions existents. 

La creació d’un Punt de Voluntariat es valora molt positivament donat que 

s’entén que pot donar resposta a les necessitats i demandes tant de la 

ciutadania com de les entitats. És important remarcar que s’ha expressat 

l’interès per participar en la vida associativa del municipi i no en d’altres 

indrets i, per això, essent aquest un clar motivant per donar empenta a la vida 

associativa de Barberà del Vallès. Amb tot, en alguns casos, s’han expressat 

certs dubtes sobre si el Punt de Voluntariat podrà ser una realitat en el curt-

mig termini en el municipi. 

La creació d’un Punt de Voluntariat a Barberà del Vallès copsa una demanda 

ciutadana pel que fa a la participació de la vida associativa del municipi. La 

receptivitat envers el projecte per part de les persones participants en els 

grups de treball ha estat clara, tant d’aquelles procedents d’entitats com 

ciutadans i ciutadanes a títol individual.  

Procés participatiu, democràtic i col·laboratiu 

L’element més extensament valorat en les dues sessions ha estat el propi 

procés participatiu posat en marxa. Es percep que la creació d’un Punt de 

Voluntariat ha de ser un procés obert, transversal, democràtic i transparent. 

Per implicar la ciutadania i garantir l’èxit del projecte, aquest procés va més 

enllà de la creació del Punt de Voluntariat, i també inclou el seu 

desenvolupament, de forma que s’afavoreixi la participació ciutadania en la 

pressa de decisions al llarg del temps. 
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Com a procés obert, es considera la participació de diferents actors, fet que 

manté relació amb una altre idea destacada, la voluntat de col·laborar amb 

diferents agents socials. Es valora que l’Administració Pública Local, les 

entitats del municipi i, també, d’altres municipis, així com empreses i 

comerços, tenen cabuda en un projecte que vol impulsar el teixit associatiu i 

afavorir la participació en la vida del municipi. En aquest sentit, l’ampliació de 

la base social de les entitats es planteja des de l’establiment i consolidació de 

relacions amb les administracions públiques, la ciutadania i les empreses. 

Així, el repte de la implicació i l’ampliació de la base social lligaria tant amb el 

procés democràtic i obert com amb l’establiment de col·laboracions públic-

privades. Es reflexiona al voltant dels diferents graus d’implicació, entenent 

que cadascun dels agents socials ha de cercar la forma més adient de 

participar i establir el seu grau d’implicació d’acord amb el seu rol, el valor 

d’aportació, etc.  

Democràcia interna i intergeneracionalitat 

Afavorir la vida associativa del municipi és quelcom que requereix d’una major 

democràcia interna i del foment de la participació ciutadana en el teixit 

associatiu. En aquest sentit, es percep la creació d’un Punt de Voluntariat 

com una oportunitat per donar impuls a les entitats del municipi, sobretot a 

aquelles amb menor base social i/o menys visibles.  

El Punt de Voluntariat hauria de comptar amb eines que afavoreixin la millora 

de la gestió organitzativa i la democràcia interna de les entitats –

assessorament, visibilitat, foment de la participació, etc.- que ajudin a generar 

organitzacions sòlides i compromeses en el municipi. 

La participació de diferents segments d’edat és necessària per tal de garantir 

els relleus generacionals en els òrgans de govern i aportar noves formes 

d’entendre i viure l’associacionisme. Per tant, la intergeneracionalitat és un 

element que pot contribuir a la millora interna de les entitats. 

La intergeneracionalitat es veu també com un element que permetrà aprendre 

d’uns i d’altres. Donat que sovint la societat valora la joventut per sobre de la 

maduresa i la senectut, és important posar el valor l’expertesa, experiència i 

saviesa de la gent gran i permetre compartir-la amb persones d’altres edats. 
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D’aquesta forma es poden generar sinèrgies capitalitzant el valor d’aportació 

de cada moment vital.  

Si bé és cert que hi ha determinats tipus d’activitats que atreuen a públics 

concrets i, en aquest sentit, l’edat és un factor a tenir en compte, hi ha d’altres 

activitats que tenen un caire transversals. Tanmateix, les activitat poden 

dissenyar-se atenen aquesta finalitat per tal d’atraure a diferents segments 

d’edat.  

Perspectiva de gènere i conciliació 

La perspectiva de gènere és una qüestió important en un sector feminitzat 

com és el no lucratiu. Es percep com una realitat en les entitats del municipi 

que hi ha més dones implicades que homes i s’hauria de visibilitzar i posar en 

valor aquest fet. 

Per afavorir la participació en la vida associativa del municipi cal considerar la 

conciliació de la vida laboral, familiar i associativa de les persones. En cas 

contrari, es corre el risc de tancar portes a persones que, tot i tenir interès per 

participar en la vida associativa de Barberà, no troben el temps. En aquest 

sentit, es considera que la conciliació afecta tant les dones com els homes, 

essent una qüestió transversal.  

Es proposa generar espais de reflexió per les entitats del municipi sobre 

aquest tema que donin lloc a propostes de racionalització d’horaris de 

l’activitat voluntària i associativa.  

4.2. Resultats de l’enquesta online 

El qüestionari es distribueix en tres blocs principals: serveis i activitats, espais, 

gestió i, un apartat per recollir propostes i reflexions generals. A continuació 

es presenten els resultats extrets de l’enquesta online seguint aquest ordre 

(consultar els annexos per veure el qüestionari).  

Serveis i activitats 

La pregunta central d’aquest bloc consisteix en valorar el grau d’importància 

de diferents serveis i activitats que pot oferir un Punt de Voluntariat. En 
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conjunt tots els serveis i activitats que formen les categories de resposta han 

estat valorats amb el grau d’importància més alt –el 5-. Les dos excepcions a 

aquesta tendència són ‘Assessorament i orientació sobre voluntariat a 

l’estranger’ i ‘Informació sobre voluntariat per a IES i escoles’ amb graus 

d’importància més freqüents 3 i 4 respectivament. 

Taula 3: Valoració del grau d’importància (1 poc important... 5 molt important) de diferents 
activitats i serveis 

 1 2 3 4 5 

Suport a accions de sensibilització 0 0 1 7 10 

Recull de recursos per entitats 0 0 3 3 12 

Ofertes formatives per entitats i persones voluntàries 0 0 2 3 13 

Nexe entre necessitats i recursos a l'abast per entitats 0 1 2 2 13 

Informació sobre voluntariat per a IES i escoles 0 0 2 7 9 

Espai de treball en xarxa 0 0 2 4 12 

Difusió d'activitats 0 0 1 5 12 

Crides de voluntariat 0 0 1 3 14 

Borsa de voluntariat 0 0 1 2 15 

Assessorament i orientació sobre voluntariat a l'estranger 1 1 7 6 3 

Assessorament i orientació sobre el voluntariat 0 0 2 2 14 

Assessorament i orientació sobre el teixit associatiu 0 1 1 2 14 

Pel que fa a les mitjanes d’aquestes puntuacions, en tots els casos es supera 

el 4 sobre 5 a excepció de ‘Assessorament i orientació sobre voluntariat a 

l’estranger’. La mitjana més alta correspon a la ‘Borsa de voluntariat’ amb un 

4,8 sobre 5, seguit per ‘Crides al voluntariat’ i ‘Assessorament sobre el 

voluntariat’ amb un mitjana de 4,7 en tots dos casos.  
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Encara que les mitjanes són força ajustades, es proposa marcar un punt de 

tall per tal de prioritzar les activitats i serveis que hauria de contenir el futur 

Punt del Voluntariat inicialment. Aquest tall es pot situar en 4,6. 

Gràfic 2: Mitjanes de les valoracions sobre les diferents activitats i serveis descrites (sobre 5) 

 

 

Al preguntar per altres activitats o serveis, no recollits entre les categories de 

resposta de la pregunta anterior, el 67% de les respostes han estat negatives, 

el 16% afirmatives i el 17% restant han omès la pregunta. Les opcions de 

respostes afirmatives recullen les propostes de les persones enquestades. En 

aquest cas, han estat 3 els comentaris.  

4,5 

4,5 

4,6 
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4,8 
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Suport a accions de sensibilització 

Recull de recursos per entitats 

Ofertes formatives per entitats i persones voluntàries 

Nexe entre necessitats i recursos a l'abast per entitats 

Informació sobre voluntariat per a IES i escoles 
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Gràfic 3: Hi ha d'altres activitats o serveis que no hagueu trobat a la llista anterior i que 
considereu importants? 

 

Taula 4: Propostes de serveis i activitats no contemplats en la llista anterior 

Atenció a col·lectius desfavorits 

Un banc del temps (es comenta que una entitat del municipi l’estava duent a terme un 
però que hores d’ara no es troba actiu). 

Informació a la ciutadania sobre qüestions de civisme al municipi 

També s’ha preguntat per altres aspectes generals que ha de tenir en compte 

el futur Punt de Voluntariat pel que fa a les activitats i serveis. En aquest cas, 

s’han obtingut 2 comentaris. 

Taula 5: Comentaris generals en relació a serveis i activitats  

Tenir en compte aspectes com la confidencialitat en el desenvolupament de la tasca 
voluntària. 

Connectar les aspiracions de les persones voluntàries amb les necessitats en el 
municipi. 

 

Sí 
17% 

No 
66% 

NS/NC 
17% 
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Espais 

Pel que fa als espais s’ha preguntat sobre el desenvolupament físic i/o virtual 

del futur Punt de Voluntariat. Les tres opcions proposades són: només un 

espai físic, només un espai virtual i la combinació de tots dos espais alhora. 

L’opció de resposta ‘només un espai virtual’ no ha tingut cap puntuació, 

mentre que l’opció ‘només un espai físic’ ha obtingut una resposta afirmativa. 

Per últim, l’opció ‘tots dos espais alhora’ ha estat la més valorada amb 17 

respostes –el 94%-. 

Gràfic 4: Espai de desenvolupament del futur punt de voluntariat: físic, virtual o tots dos 
alhora 

 

 

Per les opcions de resposta que inclouen l’espai virtual, s’ha preguntat per la 

concreció de l’ús de les TICs –tecnologies de la informació i la comunicació- 

en el desenvolupament del Punt de Voluntariat. Entre quatre opcions 

possibles com són: espais web, enviament de correus, enviament de butlletins 

i presència a les xarxes; l’espai web ha estat el més valorat amb un 82% de 

respostes. Mentre que correus electrònics i l’enviament de butlletins han 

Només un espai 
físic 
6% 

Tots dos, un 
espai física i un 

espai virtual 
alhora 
94% 
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obtingut un 71% i les menys valorades han estat les xarxes les socials que 

amb tot han obtingut el 65%. 

Gràfic 5: Eines i espais de comunicació virtual amb els que ha de comptar el futur Punt de 
Voluntariat (multi-resposta) 

 

 

Al preguntar per altres eines i espais virtuals no considerats en la pregunta 

anterior, només una de les respostes ha estat positiva. Aquesta fa referència 

a aplicacions mòbils com Whattsapp. 

Gràfic 6: Hi ha d'altres eines i espais virtuals que no hagueu trobat a la llista anterior i que 
considereu importants?  

 

 

65% 

82% 

71% 

71% 

Presència a les xarxes socials (Facebook, Twitter, etc.) 

Espai web 

Enviament de butlletins informatius 

Correus informatius i per a la gestió dels serveis i activitats 

Sí 
6% 

No 
61% 

NS/NC 
33% 
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Finalment, sobre els espais del futur Punt de Voluntariat hi ha hagut dos 

comentaris generals. Un d’ells fa referència a que l’espai ha de ser dinàmic i 

l’altre a comptar amb assessorament tècnic per desenvolupar-lo. 

Taula 6: Comentaris generals en relació als espais 

Que tingui vida 

Seria interessant que hi hagués un assessorament tècnic i un suport en el moment de fer les 
activitats. 

Gestió 

Pel que fa a la gestió, s’ha preguntat pel model més adient en el 

desenvolupament del Punt de Voluntariat en el municipi. Les opcions de 

resposta recullen tant la gestió única per part de l’Administració Pública Local 

o d’altres agents especialitzats i, també, la possibilitat de realitzar una gestió 

compartida. Aquesta darrera opció ha estat la més valorada amb un 67% de 

les respostes. 

Gràfic 7: model de gestió més adient pel futur Punt de Voluntariat 

 

 

Cogestió 
entre 

l'Ajuntament 
de Barberà 
del Vallès i 
entitats del 

municipi amb 
coneixement 

sobre 
voluntariat 

67% 

Gestió per 
part d'una 
entitat no 
lucrativa 

especialitzad
a en la gestió 

de serveis 
públics 

11% 

Gestió per 
part d'una 
empresa 

especialitzad
a en la gestió 

de serveis 
públics 

11% 

NS/NC 
11% 



 

 

 

 19 

Cal assenyalar que algunes de les categories de resposta d’aquesta pregunta 

no han obtingut cap puntuació. Aquest és el cas de la gestió única des del 

propi Ajuntament de Barberà del Vallès i la única gestió per part d’entitats del 

municipi amb coneixement sobre voluntariat. 

Al preguntar per altres models de gestió no considerats en la pregunta 

anterior, les persones enquestades han contestat negativament o ha omès la 

pregunta. 

Gràfic 8: Pregunta del qüestionari: Hi ha d'altres models de gestió que no hagueu trobat a la 
llista anterior i que considereu importants?  

 

 

Tanmateix, no s’ha registrat cap comentari general pel que fa al model de 

gestió del futur Punt de Voluntariat. 

Comentaris generals 

S’ha reservat un espai al final dels tres blocs –activitats i serveis, espais i 

gestió- per tal de poder recollir comentaris oberts sobre temes a  considerar, 

opinions, reflexions, etc. al voltant del futur Punt de Voluntariat. En aquest 

espai s’ha recollit una aportació que fa referència a la difusió i comunicació 

del projecte per tal d’aconseguir arribar al màxim nombre de persones i 

organitzacions interessades. 

No 
83% 

NS/NC 
17% 
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4.3. Retorn amb tècnics i tècniques de l’Ajuntament de Barberà del Vallés 

Les reflexions recollides durant la sessió de retorn aporten una visió 

enriquidora al projecte. Aquestes es basen en la coneixença en el llarg termini 

de les entitats des de la proximitat. En conjunt, donat que han participat 

diferents regidories i àrees, s’aporta una perspectiva transversal al fet 

associatiu i al voluntariat. 

Entre les idees que han donat lloc a un major quòrum es troba la necessitat 

d’aprofundir en el coneixement sobre el voluntariat: el seu rol en la societat 

civil i les seves principals característiques. En aquest sentit, es planteja la 

realització de formacions obertes que permetin clarificar conceptes i millorar 

així les accions encaminades a la promoció del voluntariat en el municipi. 

En paral·lel, s’ha reflexionat entorn al nivell de participació de les entitats en el 

projecte. Es debat al voltant de l’interès i les motivacions d’un programa de 

voluntariat en un municipi caracteritzat per un teixit associatiu format per 

organitzacions de dimensió mitjana i petita que no sempre compten amb un 

programa de voluntariat i en ocasions no tenen persones voluntàries. Per tal 

que el programa s’adapti a les diferents realitats associatives del municipi es 

planteja l’ampliació del marc d’actuació del programa per tal d’incloure, a més 

del voluntariat, el teixit associatiu en el seu conjunt.  

En aquesta mateixa línia, tal i com s’apuntava en el informe de diagnosi, 

l’obertura del marc d’actuació permetria promoure la participació ciutadana 

considerant que sovint les entitats tenen la dificultat de distingir l’activitat 

voluntària de la implicació en el si de les mateixes (òrgans de govern i 

persones sòcies).  

Així doncs, el futur Punt de Voluntariat es concep com un espai de trobada i 

de promoció en la participació de la vida associativa del municipi. Seguint els 

objectius plantejats en el projecte de Diagnosi i Dinamització del Voluntariat, 

aquest projecte es planteja en el marc de donar impuls i reforçar la vitalitat de 

les organitzacions sense afany de lucre en el municipi. 

Finalment, en base als resultats obtinguts de l’enquesta online, s’ha debatut 

entorn als diferents models de gestió i, en concret al model de cogestió que 
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ha obtingut una major puntuació. Es planteja la idoneïtat de generar el màxim 

consens amb les entitats del municipi pel que fa a la gestió del futur Punt de 

Voluntariat. La possibilitat de dur a terme un model de cogestió amb una 

única organització podria generar suspicàcies pel que es planteja la 

possibilitat de generar un òrgan de gestió amb àmplia participació de les 

entitats del municipi. 
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5. Estructura i serveis del futur Punt de Voluntariat 

5.1. Elements estratègics 

Durant el procés participatiu per a la creació d’un Punt de Voluntariat s’han 

perfilat alguns aspectes a considerar tant per a la seva posada en marxa com pel 

seu posterior desenvolupament. En un sentit estratègic, és desitjable que el Punt 

de Voluntariat parteixi d’una visió àmplia de la participació voluntària en la 

societat civil organitzada. D’aquesta forma es treballaria des de la realitat del 

teixit associatiu de Barberà del Vallés. 

També, en base a les reflexions recollides, hauria de tenir en compte aspectes 

com la col·laboració amb diferents agents socials, el foment de la participació 

intergeneracional, la millora de la democràcia interna de les organitzacions, la 

perspectiva de gènere i la conciliació de la vida familiar, laboral i associativa.  

Els valors inspiradors d’un espai de trobada ciutadana com aquest es basen en 

la participació, la transparència i la democràcia. Es tracta de principis que, junt 

amb un procés obert, afavoreixen la implicació i el compromís necessari per 

garantir els seu èxit.  

5.2. Activitats i serveis 

Des del punt de vista de funcionament, es consideren que els serveis i activitats 

principals que pot oferir el Punt de Voluntariat estan estretament vinculats a 

l’activitat voluntària desenvolupada en el municipi –borsa de voluntariat i crides 

de voluntariat- i també a l’assessorament i a la difusió d’activitats. Sembla 

raonable que els serveis i activitats a oferir inicialment siguin aquells que es 

considerin prioritaris i paulatinament es vagin incorporant d’altres. 

A continuació es recullen en una taula les puntuacions –mitjanes sobre 5- de 

cada servei o activitat obtingudes en el qüestionari online, la valoració de 

l’Observatori del Tercer Sector, en base al propi coneixement i experiència -amb 

puntuacions d’1 punt a 5 punts-. Per últim i en base als dos criteris anteriors, es 

senyalen aquells serveis o activitats que es consideren prioritaris en la posada 

en marxa del punt de Voluntariat. 
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Taula 7: Activitats i serveis prioritaris en la etapa inicial del Punt de Voluntariat 

 Mitjana Valoració Proposta 
inicial 

Assessorament i orientació sobre el teixit associatiu 
 

4,6 *** ✔ 

Assessorament i orientació sobre el voluntariat 
 

4,7 *** ✔ 

Assessorament i orientació sobre voluntariat a 
l'estranger 
 

3,5 *  

Borsa de voluntariat 
 

4,8 ***** ✔ 

Crides de voluntariat 
 

4,7 ***** ✔ 

Difusió d'activitats 
 

4,6 **** ✔ 

Espai de treball en xarxa 
 

4,6 ***  

Informació sobre voluntariat per a IES i escoles 
 

4,4 ****  

Nexe entre necessitats i recursos a l'abast per entitats 
 

4,5 ***  

Ofertes formatives per entitats i persones voluntàries 
 

4,6 ***  

Recull de recursos per entitats 
 

4,5 *  

Suport a accions de sensibilització 
 

4,5 *  

5.3. Espais i estructura 

Pel que fa als espais de desenvolupament, el Punt de Voluntariat es concep com 

un doble espai –físic i virtual alhora- que afavoreix el màxim possible la 

participació. Això implica l’elecció d’un espai físic que, a priori, pot ser qualsevol 

dels equipaments socials i culturals del municipi o la seu d’una entitat que 

participi en el projecte. 

Entre les experiències existents a Catalunya de Punts de Voluntariat el més 

habitual és que aquest obri les seves portes dos o tres dies a la setmana. 

D’aquesta forma es garanteix la viabilitat i sostenibilitat del projecte. La limitació 

horària implica planificar els dies i hores de la setmana més adients per la seva 
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apertura. Per exemple, el dissabte pot ser un dia que permeti conciliar la vida 

laboral, familiar i associativa. 

Pel que fa a l’espai virtual, és important que aquest aporti la informació de forma 

clara i sintètica a través d’un entorn ‘amigable’ que faciliti la cerca d’interès per a 

cada actor social. Tanmateix, es desitjable que s’integrin elements de 

transparència com són els objectius del Punt de Voluntariat, les organitzacions 

gestores, etc.  

De igual forma que en el cas de l’espai físic, s’han de prioritzar les plataformes 

virtuals que es faran servir inicialment. En aquest sentit, el més valorat ha estat 

l’espai web. La possibilitat d’integrar elements de interacció pot afavorir la 

participació i reduir els costos de gestió. A tall d’exemple, donar l’opció de 

generar crides de voluntariat per part de les entitats a partir d’un formulari que 

inclogui paràmetres com tipus d’activitat, calendari, etc. 

5.4 Gestió 

En relació a la gestió, el model més valorat ha estat la gestió compartida entre 

l’Ajuntament de Barberà del Vallès i una o més entitats del municipi amb 

experiència en voluntariat. És important considerar la necessitat d’emancipació 

del teixit associatiu –esmentada en l’informe de diagnosi-, definint clarament els 

rols i funcions de cada actor a l’hora de gestionar el servei.  

Així mateix, es desitjable que no és redueixi a una única entitat la cogestió del 

futur Punt de Voluntariat. La creació d’un òrgan de gestió format per les entitats 

implicades i l’Administració local pot ser un bon punt de partida. És important que 

les organitzacions participants tinguin una relació propera i positiva amb altres 

entitats del municipi així com una clara motivació per col·laborar activament en el 

projecte. 
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6. Annexos 

Annex I. Presentació diapositives de les dinàmiques dels grups de treball 
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Annex II. Qüestionari online 

 

 

Procés participatiu per a la creació d'un Punt de VoluntariatProcés participatiu per a la creació d'un Punt de VoluntariatProcés participatiu per a la creació d'un Punt de VoluntariatProcés participatiu per a la creació d'un Punt de Voluntariat

Benvolgut/da,  

L’Ajuntament  de  Barberà  del  Vallès  vol  avançar  en  la  creació  d’una  xarxa  de  voluntariat  ciutadà  per  tal  d’enfortir  el  

teixit  associatiu  del  municipi  i  fomentar  la  participació  ciutadana.  Amb  aquesta  finalitat  està  duent  a  terme  un  

projecte  de  Diagnosi i Dinamització del Voluntariat de Barberà del Vallès orientat,  en  primer  lloc,  a  conèixer  
la  situació  del  voluntariat  al  municipi  i,  en  segon  lloc,  a  la  creació  d’un  punt  de  voluntariat  a  partir  d’un  procés  

participatiu.  

Aquest  procés  va  tenir  lloc  mitjançant  la  realització  d'un  grup  de  treball  en  el  marc  de  les  II  Jornades  de  Participació  

i  Associacionisme  celebrades  el  passat  27  de  setembre.  Per  tal  de  complementar  la  feina  desenvolupada  en  aquell  

moment,  s’ha  elaborat  un  qüestionari  online  que  pretén  recollir  les  opinions  de  les  entitats  i  d’altres  agents  

involucrats  del  municipi.  

Us demanem uns minuts per a que respongueu les següents preguntes i formeu part del procés 
participatiu per a la creació del futur punt de voluntariat. 

Per començar l'enquesta feu clic en 'següent' a baix de tot.

Gràcies!  

Si  teniu  qualsevol  dubte  o  comentari  contacteu  amb:  recerca@observatoritercersector.org    

Aquest  projecte  compta  amb  el  suport  tècnic  de  l'Observatori  del  Tercer  Sector  
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Procés participatiu per a la creació d'un Punt de VoluntariatProcés participatiu per a la creació d'un Punt de VoluntariatProcés participatiu per a la creació d'un Punt de VoluntariatProcés participatiu per a la creació d'un Punt de Voluntariat

2. Hi ha d'altres activitats o serveis que no hagueu trobat a la llista anterior i que 
considereu importants?

3. Afegiu qualsevol comentari que considereu rellevant pel que fa als serveis i activitats 
del futur Punt de Voluntariat

  

  
Bloc I. Els serveis i les activitats del Punt del Voluntariat

1. Quins serveis o activitats considereu que han de formar part del 
futur Punt de Voluntariat? Valoreu de l'1 (poc important) al 5 (molt 
important) entre les següents opcions.

1 2 3 4 5

Assessorament  i  orientació  sobre  el  teixit  associatiu ����� ����� ����� ����� �����

Assessorament  i  orientació  sobre  el  voluntariat ����� ����� ����� ����� �����

Assessorament  i  orientació  sobre  voluntariat  a  

l'estranger

����� ����� ����� ����� �����

Informació  sobre  voluntariat  per  a  IES  i  escoles ����� ����� ����� ����� �����

Ofertes  formatives  per  entitats  i  persones  voluntàries ����� ����� ����� ����� �����

Crides  de  voluntariat ����� ����� ����� ����� �����

Borsa  de  voluntariat ����� ����� ����� ����� �����

Recull  de  recursos  per  entitats ����� ����� ����� ����� �����

Nexe  entre  necessitats  i  recursos  a  l'abast  per  entitats ����� ����� ����� ����� �����

Espai  de  treball  en  xarxa ����� ����� ����� ����� �����

Difusió  d'activitats ����� ����� ����� ����� �����

Suport  a  accions  de  sensibilització ����� ����� ����� ����� �����

��

��

  

Sí
  

�����

No
  

�����

En  cas  que  sí,  sisplau,  especifiqueu  quins  
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Procés participatiu per a la creació d'un Punt de VoluntariatProcés participatiu per a la creació d'un Punt de VoluntariatProcés participatiu per a la creació d'un Punt de VoluntariatProcés participatiu per a la creació d'un Punt de Voluntariat

4. El futur Punt de Voluntariat pot desenvolupar-se des d'un espai físic, virtual o des de 
tots dos alhora. Assenyaleu quina de les següents opcions trobeu més adient.

  
Bloc II. Espais

  

Només  un  espai  físic,  on  persones  interessades  en  el  voluntariat  i  entitats  es  puguin  adreçar  presencialment
  

�����

Només  un  espai  virtual  (web,  xarxes  socials,  butlletins,  etc.)
  

�����

Tots  dos,  un  espai  físic  i  un  espai  virtual  alhora
  

�����
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Procés participatiu per a la creació d'un Punt de VoluntariatProcés participatiu per a la creació d'un Punt de VoluntariatProcés participatiu per a la creació d'un Punt de VoluntariatProcés participatiu per a la creació d'un Punt de Voluntariat

4.1. Entre els següents espais i eines de comunicació virtuals, assenyaleu amb quins 
creieu que ha de comptar el futur Punt de Voluntariat (marqueu tantes caselles com 
considereu).

4.2. Hi ha d'altres espais virtuals que no hagueu trobat a la llista anterior i que 
considereu importants? Quins?

  
Bloc II. Espais virtuals

  

Correus  informatius  i  per  a  la  gestió  dels  serveis  i  activitats
  

�����

Enviament  de  butlletins  informatius
  

�����

Espai  web
  

�����

Presència  a  les  xarxes  socials  (Facebook,  Twitter,  etc.)
  

�����

Sí
  

�����

No
  

�����

En  cas  que  sí,  sisplau,  especifiqueu  quins  
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Procés participatiu per a la creació d'un Punt de VoluntariatProcés participatiu per a la creació d'un Punt de VoluntariatProcés participatiu per a la creació d'un Punt de VoluntariatProcés participatiu per a la creació d'un Punt de Voluntariat

5. Afegiu qualsevol comentari que considereu rellevant pel que fa als espais del futur 
Punt de Voluntariat

  

  
Bloc II. Espais

��

��
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Procés participatiu per a la creació d'un Punt de VoluntariatProcés participatiu per a la creació d'un Punt de VoluntariatProcés participatiu per a la creació d'un Punt de VoluntariatProcés participatiu per a la creació d'un Punt de Voluntariat

6. El futur Punt del Voluntariat es podría gestionar sota diferents models. Assenyaleu 
quina de les següents opcions trobeu més adient (marqueu una única resposta)

7. Hi ha d'altres models de gestió que no hagueu trobat a la llista anterior i que 
considereu oportuns per al futur Punt de Voluntariat? Quins?

8. Afegiu qualsevol comentari que considereu rellevant pel que fa a la gestió del futur 
Punt de Voluntariat

  

  
Bloc III. Gestió

��

��

  

Gestió  des  del  propi  Ajuntament  de  Barberà  del  Vallés
  

�����

Gestió  des  d'entitats  del  municipi  amb  coneixement  sobre  voluntariat
  

�����

Cogestió  entre  l'Ajuntament  de  Barberà  del  Vallés  i  entitats  del  municipi  amb  coneixement  sobre  voluntariat
  

�����

Gestió  per  part  d'una  entitat  no  lucrativa  especialitzada  en  la  gestió  de  serveis  públics
  

�����

Gestió  per  part  d'una  empresa  especialitzada  en  la  gestió  de  serveis  públics
  

�����

Sí
  

�����

No
  

�����

En  cas  que  sí,  sisplau,  especifiqueu  quins    
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Procés participatiu per a la creació d'un Punt de VoluntariatProcés participatiu per a la creació d'un Punt de VoluntariatProcés participatiu per a la creació d'un Punt de VoluntariatProcés participatiu per a la creació d'un Punt de Voluntariat

9. Afegiu qualsevol comentari que considereu rellevant en relació a la creació del Punt 
de Voluntariat que no hagueu pogut reflectir en els blocs anteriors.

  

10. Nom i cognoms
  

11. Adreça electrònica personal
  

12. Participa a títol individual o en representació d'una entitat o organització?

  
Observacions generals i dades de contacte

��

��

*

*

  

Participo  a  títol  individual
  

�����

Participo  en  representación  d'una  entitat
  

�����
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Procés participatiu per a la creació d'un Punt de VoluntariatProcés participatiu per a la creació d'un Punt de VoluntariatProcés participatiu per a la creació d'un Punt de VoluntariatProcés participatiu per a la creació d'un Punt de Voluntariat

12.1. En cas que representeu alguna organizació, sisplau, assenyaleu quina
  

12.2. Quin càrrec ocupeu a l'organització?
  

12.3. Adreça electrònica de l'organització
  

  

12.4 Presència de l'organització a les xarxes socials
Facebook

Twitter
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Annex III. Llistat de participants en el qüestionari online  

 

 
Nom i cognoms 

 
Adreça electrònica personal 

 
Tipus de participació 

 
Organització 

[SENSE DADES] 
 

   

Fº Javier Cozar 
 

najara@movistar.es A títol individual  

Antoni Romero  
 

romerocastano@gmail.com A títol individual  

Charo Delcan 
 

charo@detotapropteu.com En representació d'una entitat Barberà Comerç Urbà 

María López 
 

maria.lopez.perez@hotmail.com A títol individual  

Maria del Mar Morell  
 

mdelmar@icasbd.org En representació d'una entitat Agrupació de Can Gorgs i 
Aula d’Ext. Universitària 
 

[SENSE DADES] 
 

   

Lourdes Arcas 
 

larvas.mm@gmail.com A títol individual  

Mª Jose Domingo  
 

mjdomingog@gmail.com A títol individual  

Andres Fuentes Ruiz 
 

andres51turra@gmail.com A títol individual  

Carme Gil Benito 
 

cgil1234@xtec.cat A títol individual  

[SENSE DADES] 
 

   

Isabel Otero  
 

isabeloc@telefonica.net En representació d'una entitat AA.VV. La Romànica 

Natanael Planes 
 

natan@natanplanes.com En representació d'una entitat Assemblea Cristiana 
Barberà del Valles 

Carles Lacoma 
 

lacomamc@bdv.cat A títol individual  

Alejandra Benavides 
 

ale_29bcn@hotmail.es A títol individual  

Marta Aliberch 
 

aliberchsm@diba.cat A títol individual  

Carme Ferrer 
 

ferrer.carme@gmail.com A títol individual  

Nota metodològica: el llistat segueix l’ordre de rebuda dels qüestionaris. S’han 

considerat les respostes anònimes després de comprovar en aquests casos que 

no existeixen qüestionaris duplicats ni coincidències de la l‘IP des d’on s’han 

realitzat.   


