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PROPOSTA DE CONTINGUTS 3RC
Eixos temàtics del Congrés:
 EL VOLUNTARIAT EN EL MARC DEL “NOU PAÍS” – REPTES DEL
VOLUNTARIAT
 El FOMENT DE L’ASSOCIACIONISME I LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA

EIX 1: VOLUNTARIAT EN EL MARC DEL “NOU PAÍS” – REPTES DEL
VOLUNTARIAT
 Repte núm. 1: Què cal fer per consolidar el model de voluntariat
a Catalunya
El model de voluntariat a Catalunya.

•

L’Associacionisme i el Voluntariat, al llarg de la historia i de manera
particular en els últims dos-cents anys, han estat peces cabdals en la
construcció i el sentiment de la catalanitat, el manteniment de la pau i la
cohesió social, l’educació i la formació cultural de la ciutadania, l’ajut i la
prestació de serveis, el manteniment del nostre idioma, la lluita contra
les dictadures i el centralisme estatal i el sentiment de pertinença al
nostre País.

•

S’ha significat en la dignificació de les classes populars i treballadores a
traves d’institucions com els Cors Clavé, les Corals, els Castellers, el
Sardanisme, el Teatre aficionat, els Ateneus i Casinos, els Minyons de
muntanya, l’Excursionisme, el Ball regional, les Associacions per el
manteniment de les tradicions populars i locals, les Entitats de lleure
divers i tants altres col·lectius i grups d’acció catalans.

•

Per via de substitució, han contribuït a la prestació de serveis socials de
tota mena, ha detectat mancances i necessitats d’altre manera ocults,
complementant les xarxes d’ajut i solucions socials amb col·laboració i
coordinació amb els que prestaven els Poders públics.

•

Han contribuït a que les Administracions Publiques coneixesin,
construïssin, resolguessin i gestionessin, organismes, institucions i
entitats per millorar, solucionar i enriquir la qualitat de vida de les
persones aportant la denuncia de fets i necessitats, les propostes de
solucions i l’estímul als àmbits politics.

•

Parlar d’associacionisme vol dir parlar de voluntariat sense el qual no
haguessin existit dites entitats, agrupació de persones vocacionades i
compromeses en un objectiu comú, des de la generositat personal, la
dedicació de temps lliure, la iniciativa i la voluntat de col·laborar per
obtenir el be de les persones i el progrés del País.
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•

I això s’ha fet des de la independència del poder polític, la iniciativa
personal o grupal, la llibertat de constitució, organització, gestió i
dissolució, l’absència o minimització regulatòria, el finançament popular,
la vocació de servei i l’entusiasme i el desig de servei a la ciutadania.

•

Es cert que les diferents Administracions catalanes han ajudat, finançat
en part, acceptat la seva presencia i actuacions, han donat suport i ajuts
diversos, han autoritzat l’ús de l’espai públic, han participat i col·laborat
en l’organització d’events i han respectat la seva llibertat d’acció no
intentant, en els períodes de llibertats publiques, absorbir, controlar i
condicionar l’associacionisme.

Quines accions han de seguir fent les Administracions Públiques per
consolidar-lo? Quines han de deixar de fer i quines accions noves haurien
de promoure?

•

El voluntariat es un instrument bàsic per la construcció i l’enfortiment
d’una societat solidaria, pacífica, culta, creadora de pau i de cohesió
social, arrelada i continuadora de la seva historia i de la seva vocació de
poble amb identitat pròpia.

•

Els partits politics no poden intentar condicionar ideològicament i
d’acord amb el seus objectius a les entitats de l’associacionisme, llevat
les que creïn en si dels propis partits.

I les entitats: què haurien de seguir fent, deixar de fer i fer de nou?

•

Una de les funcions fonamentals de l’associacionisme es fomentar i
difondre la necessitat de la solidaritat, de l’atenció a l’altre, del civisme i
la cohabitació pacífica, de la resolució de conflictes, el coneixement del
concepte de drets i de deures, creant i fomentant una societat de valors
ètics i morals en contraposició a d’individualisme i la indiferència vers
els altres.

Com ens imaginem el voluntariat a Catalunya l’any 2030 i com voldríem que fos?

•

Tot i que l’associacionisme es, per principi i exclusivament, de caràcter
privat i sense ànim de lucre, per la seva implantació al territori, la seva
importància en nombre d’entitats i voluntariat, la seva funció de
cohesionador de la ciutadania i eina de divulgació dels valors cívics i de
solidaritat entre persones i generacions, es pot considerar com una
autentica estructura d’Estat.
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Com captar nous socis o voluntaris en temps de crisi
•

La Generalitat hauria de proposar i finançar als mitjans de comunicació
com TV3, BTV i altres per que, en horari familiar i amb regularitat
setmanal, presentessin un petit reportatge de les principals entitats
catalanes de voluntariat, una per cada funció principal, que estimules als
ciutadans a vincular-se al associacionisme general i divers.

Quines accions de sensibilització sobre el fenomen del voluntariat són
més efectives? Com podem donar valor al voluntariat de cara a la
ciutadania?

•

El voluntariat ha de ser reconegut per la ciutadania com a eina
imprescindible en una societat moderna, amb valors ètics i morals,
gestor d’activitats diverses i de solucions a mancances i necessitats per
via de subsidiarietat, enfortit per ajudar a la realització de les seves
funcions, considerat com un actiu irrenunciable per part de la
col·lectivitat.

•

Les accions dels 91.789 voluntaris catalans actualment actius segons
dades del Departament de Gestió de Empresa. Universitat Pública de
Navarra, realitzant accions diverses de caràcter social i considerant que
treballen un promig de 12h/setmana, a un preu estimat de 10€/hora,
durant 48 setmanes/any, generen un PIB ocult de 528 milions d’€.

•

Les persones entre 65 i 79 anys, segons Indescat, son 922.251 de les
que 461.126 tenen cura de nets i familiars. Queden 369.337 considerades
inactives que, de passar a realitzar voluntariat, valorades com abans
s’ha fet, generarien un PIB ocult de 2.127 milions d’€.

Cal fomentar el voluntariat a l’escola i les universitats? Com apropem el
voluntariat als infants i joves.
•

Desenvolupar amb mes amplitud la iniciativa del Dpt. d’Ensenyament de
donar crèdits al alumnat que participi, temporalment i durant el període
escolar en activitats de voluntariat en el si d’entitats reconegudes i
diverses.

Com hem de fer per obrir el voluntariat a tothom i gaudir d’un
voluntariat divers.
•

Cal aprofitar a les persones jubilades, amb tot el temps lliure, oferint-los
participar en les entitats diverses, per la via de donar-los informació
escrita en el moment de gestionar la seva jubilació, en els propis
Organismes oficials que les tramiten.

 Repte núm. 3: Com hem de millorar la formació dels voluntaris
Els voluntaris estem prou formats per desenvolupar l’acció voluntària?
•

Es important difondre la idea de que el voluntariat, superat el temps de
vida laboral condicionant, permet desenvolupar potencialitats amagades i
emergents, diverses i encoratjadores, que podran permetre, d’una banda
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Quines són les virtuts de sistema de formació?
•

Permet i estimula el reciclatge per assumir les noves funcions en les
entitats a les que es vincula, en una descoberta de possibilitats persones
totalment inèdites i allunyades de l’anterior formació professional que
desenvolupen la personalitat, com a via, inclòs, de preservació de la salut
mental i física.

 Repte núm. 4: Quines són les mesures de suport que han de fer
els Governs per enfortir el teixit associatiu i el voluntariat?
Les Administracions Públiques han de canviar els sistemes d’ajuts?
Quines són les principals dificultats?

•

Donat que el seu necessari finançament, bàsicament, es nodreix de
l’aportació voluntària dels associats, de la gestió d’activitats concretes i
finalistes i molt poc del mecenatge privat, per tal de mantenir-ho actiu,
els Poders públics l’han de complementar finançant-ho en lo necessari,
per poder mantenir les seves estructures administratives, despeses de
gestió,
lloguers,
etc,.
Sense
aquest
finançament
públic,
l’associacionisme esdevindria insostenible.

•

El decrets de subvencions i convenis tenen que ser aprovats tot just
començat l’any i no a dates molt posteriors, el que significa un temps
sense decisió i quant arriba, cap a mitjans d’any, ja nom hi ha temps per
fer tota la feina que, això si, cal justificar con si hagués estat feta durant
tot l’exercici.

•

La complexitat del document de justificació mes els adjunts suposen,
per la seva extensió i complexitat, un treball administratiu farragos que
obliga a detreure temps de la pròpia feina per redactar-los, corregir-los si
es troben dificultats, etc.

•

Caldria un nou model de relació economicoadministrativa entre la funció
publica i l’entitat, basat en el criteri de “confiança mútua” i en cas
d’incompliments, detectats per la Intervenció, esborrar l’entitat del llistat
amb caràcter definitiu.

•

Per adjudicar ajuts econòmics públics, les AA.PP. haurien d’exigir un
balanç social realista, demostrable i comprovable, que garanteixi que els
ajuts son correctament gestionats, es dediquen a realitzar els objectius
socials de l’entitat i que les seves actuacions reverteixen, de forma
efectiva, en la societat.

Quines mesures de suport no econòmiques poden ajudar les entitats a
ser més fortes?
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•

El poder polític no pot establir un Pla general que condicioni la total
llibertat de constitució, organització, gestió i dissolució del
associacionisme i/o pretengui dirigir-lo segons els seus interessos
programàtics.

•

En tot cas, si detecta necessitats i mancances que entengui que no pot o
no deu gestionar directament, podrà proposar a entitats existents o
fomentar la constitució de noves per cobrir dites necessitats.

 Repte núm. 5: Com hem de fer realitat el treball en xarxa
Quins són els principals reptes i dificultats?
•

Es important que les AA.PP. no fomentin el minifundisme associatiu que
minimitza la efectivitat de l’acció, redueix la potencialitat de les entitats
que actuen en el mateix àmbit i limita el seu finançament públic al
repartir-lo de forma ineficient.

Quin és el camí ha recórrer per augmentar les aliances entre el món
empresarial i el tercer sector?
•

Pactar i definir amb claredat el paper de cadascú. En cap cas l’empresa ha
de prestar serveis socials. La mentalitat mercantil i el legítim afany de
lucre no es compatible amb moltes de les activitats al servei de persones
necessitades de tota mena d’ajuts.

 Repte núm. 6: Quin és l’impacta de les normatives sobre el
voluntariat
Com ha impactat positivament i negativa la Llei del Voluntariat i de
Foment de l’Associacionisme? Quines propostes es farien per minimitzar
l’impacta negatiu?

•

El Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya ha de esser
un organisme de caràcter privat, desvinculat del poder polític, el qual
nomes li ha de donat suport logístic i el finançament necessari per el
desenvolupament de les seves activitats.

•

En funció dels acords que esdevinguin d’aquest III Congres, convindrà
que el Parlament de Catalunya modifiqui la Llei per tal d’adaptar-la a
dites conclusions.

Quina repercussió està tenint sobre les entitats de voluntariat les lleis de
transparència?
•

Garantir, davant les AA.PP. i la societat, que l’entitat ha desenvolupat la
seva activitat posant en practica els seus principis i objectius
fundacionals, prestant un efectiu servei al País i a la ciutadania i
gestionant els seus recursos econòmics amb total honestedat i fiabilitat.
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 Repte núm. 7: Quines són els reptes del voluntariat en el marc
d’un nou país.
Quines accions hauria de prioritzar el Govern de la Generalitat per al
foment i la promoció del voluntariat els propers 15 anys?
•

Enfortir en tot moment l’associacionisme com a eina de cohesió social,
d’aprofitament del valor individual i personal per que es posi al servei de
la col·lectivitat en els àmbits de necessitat que les AA.PP. ni han ni poden
gestionar, el que suposaria eliminar la solidaritat i els valors civics de les
persones.

Eix 2: FOMENT DE L’ASSOCIACIONISME I LA PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
Moltes de les preguntes que es formulen han estat contestades en els respectius
Reptes.
Mesura núm. 3: Millora del marc fiscal de l’associacionisme
Quines modificacions mereix l’Impost de Societats que afecta
l’associacionisme?
•

Convindria una Llei Fiscal pròpia per l’Associacionisme donat que no te
afany de lucre i, entre altres coses, no ha de pagar l’Impost de Societats
sigui quin sigui el profit anual.

Quins mesures es proposarien per fer més assequible la gestió comptable?
•

Tot el que ja s’ha dit en Repte 4

Què cal modificar en relació a l’IVA? Recuperació de l’IVA suportat i
exempció d’activitats secundàries.
•

Mol important el IVA cero que permeti recuperar l’IVA suportat.

L’Impost de Béns Immobles i la seva possible exempció per part de les
entitats.
•

Les entitats que tenen propietat del local, al dependre de subvencions
públiques en la majoria de casos, haurien d’estar exentes del pagament
del IBI

Mesura 4: L’Àmbit laboral, la conciliació i la relació amb els
col·laboradors i voluntaris de les entitats
Les vies cap a un contracte laboral a mida de les entitats.
•
•
•

Caldria disposar de Conveni col·lectiu propi adient a les característiques
del personal professional.
Les entitats amb professionals, haurien de tenir un reglament intern que
defineixi amb claredat les funcions, responsabilitats i la interacció entre
ells i els voluntaris.

S’han perdut llocs de treball al sector? Com recuperar-los
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S’han perdut per raó de les reduccions del finançament públic i la
dificultat de trobar mecenatge i d’incrementar quotes de socis.

Mesura 8: Construint la futura Llei de foment de l’associacionisme
Quin seria el propòsit o la missió de la Llei?
•

Enfortir la llibertat de l’associacionisme, el suport financer públic, l’accés
a l’ús de l’espai públic, el foment del voluntariat, la seva llibertat
d’opcions.

