
Diagnosi i Dinamització del 
Voluntariat a 

Barberà del Vallès

INFORME EXECUTIU                                                                                             OCTUBRE 2014

Elaborat per



 INFORMACIÓ TÈCNICA

Projecte de Diagnosi i 
Dinamització del Voluntariat
 L’Ajuntament de Barberà del Vallès, com a garant de l’interès general i per tal de 
promoure la participació ciutadana, està donant les primeres passes per impul-
sar un pla de voluntariat en el municipi. Amb aquest objectiu proposa la realitza-
ció d’un treball de diagnosi que reculli diferents projectes i necessitats en l’àmbit 
del voluntariat i que aporti una descripció de la situació de les entitats i els ser-
veis municipals en aquesta matèria. D’aquesta diagnosi s’han de despendre un 
seguit de propostes i de recomanacions que permetin avançar en un pla de vo-
luntariat i en la generació d’un punt de voluntariat.

Els objectius generals de l’encàrrec són:

- Impulsar polítiques de Responsabilitat Social Corporativa com a necessitat de 
defensar un desenvolupament sostenible, de lluitar per a una major justícia so-
cial, 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 ad-
ministració de l’Ajuntament de Barberà del Vallès com en el món associatiu.

METODOLOGIA

El diagnòstic del Voluntariat a Barberà del Vallès s’ha realitzat seguint les etapes 
pròpies de la recerca qualitativa en les ciències socials. Un cop definides i dutes 
a terme les línies metodològiques i el disseny de l’estudi, s’ha realitzat el treball 
de camp i s’ha procedit a l’anàlisi de les idees principals. Aquestes s’han recollit 
ampliament en un informe i, de forma sintètica, en aquest document executiu.

Per a la recollida de informació s’han realitzat 20 entrevistes en profunditat i 4 
focus group, on també s’ha afegit una vessant pedagògica sobre el concepte de 
voluntariat i les seves implicacions. El treball de camp s’ha realitzat entre els me-
sos de juny i juliol de 2014 i han participat persones representants d’entitats del 
municipi, càrrecs de representació municipal, tècnics/ques de l’Ajuntament i per-
sones interessades per participar en la vida associativa del municipi.

Aquest projecte compta amb el suport tècnic de l’Observatori del Tercer Sector.

Els objectius específics són:  

- Fer pedagogia sobre el voluntariat i fomentar que els entitats i associacions l’in-
corporin 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.



ELEMENTS DESCRIPTIUS I ANÀLISI DAFO

Les entitats del municipi
El teixit associatiu de Barberà del Vallès està format per organitzacions majoritària-
ment joves i d’àmbit municipal o inferior al municipal. Per terme general són enti-
tats de dimensió mitjana o petita i generalment no compten amb persones remune-
rades en els seus equips. 

En termes generals, es poden categoritzar en funció del seu grau d’arrelament al 
territori. Per una banda es troben aquelles que participen activament en la vida del 
municipi i es coneix i reconeix la seva tasca. Mentre que d’altres es poden conside-
rar com entitats silencioses, és a dir, amb una reduïda visibilitat social i un baix ni-
vell de participació. 

Per terme general, les organitzacions no lucratives valoren l’alt grau de participa-
ció i fidelització de les persones que en formen part. Amb tot, entitats de dimensió 
reduïda tenen una participació limitada que comporta una concentració de tasques 
i responsabilitats en un grup petit de persones. 

Pel que fa al voluntariat, sovint es percep la participació altruista en les entitats 
com una activitat voluntària, sense fer distincions entre persones sòcies i vo-
luntàries. El voluntariat (en un sentit més estricte) és percep generalment com una 
activitat puntual, sense que existeixi necessàriament una implicació, i habitual-
ment es relaciona amb temes socials. 

En conjunt, la participació en la vida associativa del municipi està freqüentment 
segmentada en grups d’edats i moments del cicle vital. Així, hi ha entitats de jo-
ves, de gent gran i d’altres marcadament familiars.

En les darreres dècades, el teixit associatiu s’ha configurat, almenys en part, amb 
el recolzament continu de l’Ajuntament, fet que ha afavorit el creixement i consoli-
dació de l’associacionisme. Però també ha donat lloc a l’establiment de relacions 
de dependència en algunes entitats i, en alguns casos, a una dificultat per clarifi-
car rols.

Donat que es tracta d’un teixit associatiu format en gran part per entitats joves, 
molts elements organitzatius i de funcionament, tant interns com externs, es de-
senvolupen amb caràcter informal, sense existir en molts casos documents per 
escrit on es formalitzin plans o protocols d’actuació. 

OPORTUNITATS

L' Ajuntament com a facilitador

Organitzacions supramunici-
pals

Demanda ciutadana

Potencials actors col·labora-
dors

FORTALESES

Teixit associatiu jove on tot està 
per construir

Moviment juvenil amb fort po-
tencial transformador 

Vitalitat, participació activa de 
les persones involucrades

Fidelització de les persones 

Eines de gestió del voluntariat 
caràcter informal. 

Entitats integrades en la vida 
del municipi

  Treball en xarxa 

PUNTS A MILLORAR

Ampliació de la base social 

Potenciar el rol transformador 
de les entitats

Emancipació del teixit associa-
tiu

Fer emergir les entitats silencio-
ses

Visió confusa del voluntariat, 
sovint vinculada a la vessant 
social

Àmbits amb poca representació

Visió polititzada d'algunes enti-
tats

AMENACES 

Diversitat d'interlocutors amb 
l’Administració Pública Local

Dificultat per clarificar rols, el 
paper que juguen les entitats i 
el voluntariat

Manca d’un espai de referència 
que fa que les relacions sovint 
es vehiculin a través de l'Ajunta-
ment



ELEMENTS CLAU 

Punt de Voluntariat
Procés participatiu i obert
El punt de partida per l’èxit del programa de voluntariat és el treball participatiu 
amb el conjunt d’agents socials implicats. Poder recollir les diferents sensibilitats i 
inquietuds entorn la participació voluntària, el seu paper dins la societat civil i el 
municipi, són claus per sumar forces. 

Més enllà del voluntariat
S’ha de tenir en compte que les dimensions de les entitats de Barberà del Vallès 
sovint fa que els rols de persones sòcies i voluntàries es desdibuixin. En aquest 
sentit, el programa del voluntariat ha de ser capaç d’ampliar el seu marc d’actua-
ció per tal d’incloure també el teixit associatiu per tal d’adequar-se a la realitat del 
municipi.

Entitats amb potencial per dur a terme el projecte

En els darrers anys han sorgit diferents entitats juvenils amb una visió renovada de l’associa-
cionisme i el voluntariat. El seu plantejament parteix de la visió transformadora del teixit asso-
ciatiu que els hi aporta potencial alhora de liderar un programa de voluntariat en el municipi. 

En paral·lel, hi ha entitats que per la seva organització interna compten amb persones vo-
luntàries en els seus equips. Es tracta d’organitzacions socials, de lleure, ... que compten 
amb un cert bagatge i que poden complementar amb la seva experiència l’impuls del progra-
ma de voluntariat. 

Perspectiva de gènere i polítiques internes
La participació en les entitats no lucratives, sobretot en sectors com el social, és 
eminentment femenina. Considerar la perspectiva de gènere afavoreix abordar la 
realitat associativa amb major coherència.

El teixit associatiu també ha de vetllar per la conciliació de la vida familiar, laboral 
i associativa. Per tant, el programa de voluntariat hauria incorporar el tema de la 
gestió del temps de forma que afavoreixi la participació a diferents ritmes tant per 
homes com per dones. 

Persones voluntàries i remunerades
Darrerament algunes organitzacions han començat a incloure en els seus equips 
persones amb remuneració econòmica. Fins el moment és quelcom excepcional i 
molt lligat a un àmbit d’activitat concret. Donat que en el futur aquesta situació pot 
estendre a més organitzacions, fora bo treballar en plans i mecanismes de gestió 
en entitats mixtes.

Col·laboracions públic-privades
Des de l’Ajuntament de Barberà del Vallès s’estan promovent col·laboracions amb 
diferents organitzacions no lucratives per tal d’afavorir la participació voluntària de 
la ciutadania dins el principis i criteris de la Carta de Voluntariat. En alguns casos, 
es tracta de projectes promoguts per organitzacions supramunicipals que poden 
tenir el seu encaix en la vida associativa local. Es tracta de projectes com CRO-
MA de la Fundació Autònoma Solidària i LECXIT de la Fundació Jaume Bofill.

En paral·lel, el teixit industrial del municipi ofereix una oportunitat per les col·labo-
racions basades en la responsabilitat social corporatives de les empreses. 

Democràcia i participació interna
Per tal que les entitats aportin valors democràtics a la societat, és important que 
l’organització interna sigui adequada i respectuosa amb els mateixos. En aquest 
sentit, el desenvolupament de la cultura democràtica interna a les organitzacions 
també guarda relació amb el propi procés de maduració, estructuració i desenvo-
lupament del sector associatiu.

Grups d’edat
El voluntariat al municipi, com succeeix en la resta de territoris, està format princi-
palment per persones d’edat jove i persones grans. En aquest sentit, s’ha de afa-
vorir que els perfils d’edat més freqüents es sentin reflectits en el programa de 
voluntariat. El foment de les relacions intergeneracionals pot contribuir a generar 
lligams entre tots dos grups d’edat positius pel desenvolupament del programa.


