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Procés participatiu per a la 
creació d'un Punt de 
Voluntariat 
Resum de resultats de l’enquesta online, novembre de 2014 



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 amb el propòsit de 
recollir les opinions de les entitats i d’altres agents involucrats del municipi. 
 
Aquest projecte compta amb al col·laboració tècnica de l’Observatori del Tercer Sector 



Fitxa tècnica 
 

¥  Recollida de respostes: del 10 al 19 d’octubre de 2014  

¥  Allotjament del qüestionari online: espai de participació Consensus de l’Ajuntament de 
Barberà del Vallès http://www.consensus.cat/barbera/ 

¥  Total respostes: 18 

¥  Protecció de dades: no s’inclouen les preguntes obertes en aquest resum de resultats 



Creació d’un Punt de Voluntariat 

S’han establert tres eixos temàtics de treball 

per la creació del punt de voluntariat. Es 

tracta dels serveis i activitats que pot oferir 

aquest, els espais de desenvolupament i el 

model de gestió. El qüestionari s’ha 

estructurat en base aquests eixos, dedicant 

preguntes específiques per a cadascú d’ells 

en base a una anàlisi d’experiències 

existents en el territori català. 
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Gestió 



Serveis i activitats 



Serveis i activitats prioritaris 

Són diversos els serveis i activitats que pot oferir el futur Punt de Voluntariat a 

Barberà del Vallés: borsa de voluntariat, assessorament, etc. Per tal d’establir 

aquells prioritaris en la fase inicial, s’han recollit els comunament oferts pels 

diferents punts de voluntariat existents en el territori català. S’ha preguntat pel 

grau d’importància (de l’1 = poc important .... al 5 = molt important) sobre aquests 

serveis i activitats. 



Grau d’importació de diferents serveis o activitats que pot oferir el futur Punt de Voluntariat. 
Valoració de l'1 (poc important) al 5 (molt important) 

4,5 
4,5 
4,6 

4,5 
4,4 

4,6 
4,6 
4,7 
4,8 

3,5 
4,7 
4,6 

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 

Espai de treball en xarxa 

Difusió d'activitats 

Crides de voluntariat 

Borsa de voluntariat 

Assessorament i orientació sobre voluntariat a l'estranger 

Assessorament i orientació sobre el voluntariat 

Assessorament i orientació sobre el teixit associatiu 

Mitjana sobre 5 



Espais de 
desenvolupament 



Espais 

Els espais de desenvolupament d’un punt de voluntariat poden ser un espai físic, un 

espai virtual o la combinació dels anteriors (és a dir, complementar un espai físic 

amb xarxes i eines telemàtiques). 

S’ha preguntat quina d’aquestes tres opcions es considera més adient pel futur Punt 

de Voluntariat de Barberà del Vallés. I en el cas dels espais virtuals s’ha aprofundit al 

voltant d’aquests. 



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. 
En percentatge 

L’opció de resposta ‘només un espai 
virtual’ ha obtingut una puntuació de 
zero.  

Només un espai 
físic 
6% 

Tots dos, un espai 
físic i un espai 
virtual alhora 

94% 



Entre els següents espais o eines virtuals, amb quines hauria de comptar el futur Punt 
de Voluntariat a Barberà del Vallés? 

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 

Pregunta multiresposta. En percentatge 



Models de gestió 



Possibles models de gestió 

Existeixen diferents experiències pel que fa als possibles models de gestió d’un punt de voluntariat. Els 

comunament emprats s’ha recollit en una pregunta per tal de conèixer quin d’aquests models es considera més 

adient. Es tracta dels següents: 

¥  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 Vallès 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 



Puntuació dels diferents models de gestió  
Les opcions no descrites en el gràfic no han rebut cap puntuació. En percentatge 

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 
especialitzada 
en la gestió de 
serveis públics 

11% 

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

11% 

NS/NC 
11% 



En síntesi... 



Creació del Punt de Voluntariat 

A partir de les aportacions recollides, el futur Punt de 

Voluntariat es concep com: 

¥  Un servei orientat a la promoció del voluntariat en el 
municipi disposant d’una borsa de voluntariat i de serveis 
d’assessorament sobre voluntariat i crides per part de les 
entitats. 

¥  Es desenvolupa simultàniament en un espai físic i un 
altre virtual. 
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¥  Compta amb un model de gestió compartit entre l’Ajuntament de Barberà del Vallés i una o més entitats 
del municipi amb coneixement sobre voluntariat. 
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