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PRESENTACIÓ

Aquest llibre que ara teniu a les mans és un recull del treball intens que es va desenvolupar en el Congrés Europeu del Voluntariat. Com a president de la Generalitat, presentar-vos aquests treballs representa una gran satisfacció. Satisfacció per allò que signifiquen aquests textos, i que va més enllà de la paraula escrita o del testimoni de les intervencions d’uns oradors d’excepció. Aquest recull reflecteix la vida del moviment voluntari
arreu d’Europa.
Vaig tenir ocasió de comprovar, en inaugurar el Congrés Europeu, el gran creixement i arrelament del voluntariat a casa nostra i a Europa en general. Al Congrés assistiren ponents de reconegut prestigi, personalitats
del món acadèmic, representants d’entitats i organitzacions no governamentals (ONG), persones arribades
d’arreu del continent per debatre i intercanviar idees sobre el voluntariat. Però els veritables protagonistes del
Congrés són els centenars de milers de voluntaris que arreu d’Europa fan possible l’existència d’associacions i
organitzacions, persones que d’una forma altruista aporten a la comunitat el millor d'elles mateixes, i contribueixen a construir una Europa solidària. Aquest llibre està escrit a partir de la reflexió sobre l’experiència de les
persones que treballen per a altres persones, persones anònimes que no busquen reconeixements ni remuneracions ni mèrits. Aquest és el gran valor latent en aquestes pàgines. Darrere de les intervencions dels experts o
dels representants d’organitzacions podem prendre el pols a milers de voluntaris. D’aquí l’enorme interès d’aquest recull de ponències, comunicacions i intervencions que ha escrit, amb el seu quefer quotidià i abnegat, el
moviment voluntari.
Em satisfà, a més, que Catalunya hagi estat l’amfitriona d’aquest Congrés Europeu. Aquesta circumstància
no és casual, sinó resultat d’un conjunt de voluntats precedents. Catalunya compta amb una llarga tradició associativa que ha crescut molt darrerament en quantitat i qualitat. El moviment voluntari està profundament lligat a aquesta xarxa associativa que tan important ha estat per configurar, des d’una societat civil forta, la construcció del nostre país.
La Generalitat de Catalunya, conscient de la importància del voluntariat i el paper protagonista de la societat
civil per construir un país humà, un país on les persones han de ser les protagonistes, va ser la pionera en la creació d’un ens concret de foment i suport al voluntariat en el si de l’administració.
La quotidianitat d’un treball conjunt entre l’administració i la societat civil va propiciar el I Congrés del Voluntariat de Catalunya, que va posar les bases en el marc de treball comú del voluntariat i l’actuació institucional. A partir de la creació de l’Incavol i de la celebració del Congrés es perfila la posició catalana respecte al voluntariat. Una posició que ha estat contrària a una excessiva regulació per llei, i ha preferit fórmules de consens
com la Carta del Voluntariat de Catalunya, que es va proclamar en aquell Congrés i que, posteriorment, va ser
adoptada per unanimitat pel Parlament de Catalunya.
L’actuació del Govern es fonamenta en un gran respecte a les organitzacions, basant l’actuació a donar eines
de suport a les organitzacions i a les persones: formació, informació i assessorament, suport en la gestió i promoció. I és en aquest marc de promoció del fet voluntari on se situa la necessitat de dotar aquest àmbit d’instruments de reflexió i millora, procés que després d’un llarg treball i amb la complicitat de moltes institucions
ha fet realitat la celebració del Congrés Europeu a casa nostra.
D’aquest Congrés vull també destacar la vitalitat de les organitzacions i estructures de foment del voluntariat. Una vitalitat que n’assegura la qualitat i el creixement a partir de l’autocrítica i la necessitat de trobar respostes conjuntes als reptes comuns que té plantejat el voluntariat en els darrers temps. El moviment voluntari
ha demostrat ser conscient de la necessitat de replantejar-se contínuament els seus objectius i les seves actuacions en una societat que canvia ràpidament, per tal de ser decisori en la construcció d’una Europa solidària.
Em plau comprovar que la preocupació actual se centra en la qualitat de l’acció voluntària més que en la
quantitat. Preocupa sobretot a hores d’ara quin és el nou paper que ha d’assumir el voluntariat, que sense desmerèixer una funció antigament situada en el concepte de beneficència, aposta per la qualitat i l’excel·lència
9
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de l’acció voluntària. Les organitzacions de voluntariat, lluny de romandre en la passivitat, volen ser actives, reivindicatives si convé, i han manifestat en aquest Congrés la necessitat d’un procés de millora contínua: vetllen
per la formació, per les noves tecnologies, per l’eficàcia i perdurabilitat de les accions.
El moviment voluntari, d’altra banda, es manifesta interessat a combinar una millora qualitativa de les seves
estructures amb la sensibilitat que sempre l’ha fet pioner en la detecció, acció i denúncia de noves necessitats
socials. El desenvolupament comunitari, la lluita contra l’atur, les actuacions sociosanitàries, les actuacions medioambientals són, entre altres, nous grans àmbits d’acció del voluntariat. I necessitem, en el conjunt d’Europa,
que el voluntariat hi sigui, perquè allà on hi ha voluntariat no únicament hi trobem persones disposades a donar el seu temps, hi trobem també una actitud cívica responsable envers les institucions, agilitat en la posada
en marxa de noves maneres de fer, creació de noves oportunitats d’acció.
Aquest Congrés Europeu ens ha servit a tots plegats per adquirir una nova manera de fer, hem començat a
parlar de preocupacions comunes europees i hem impulsat que s’iniciï un profund debat respecte al voluntariat
d’una forma general a Europa. Europa no pot ser aliena a la nova realitat social que es configura, realitat en la
qual Catalunya vol ser present i tenir un paper actiu des de l’inici. El llibre que teniu a les mans, com us deia al
començament d’aquesta presentació, n’és una bona mostra, de la voluntat de tots plegats de continuar
avançant.

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

10
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Acte Inaugural

Presentador

jecció i les dimensions amb què el voluntariat afrontarà, en el camp de la solidaritat, els reptes que ens
porta el nou mil·lenni. La plena integració econòmica
i monetària amb la Unió Europea, la globalització i el
creixement de les noves tecnologies són aspectes
que condicionen de ple l’evolució de la nostra societat. Aquests canvis poden accentuar les diferències
socials i polaritzar més encara un món de desigualtats. En aquest sentit, doncs, cal que el voluntariat
disposi de les eines suficients per adaptar-se a aquests
nous reptes socials, econòmics i socioculturals. La
nostra societat, condicionada pel ritme de canvis
profunds en espais de temps molt curts, compta sortosament amb grups de persones perfectament
conscienciades sobre la necessitat d’oferir una part
del seu temps per millorar la situació dels altres.
El món del voluntariat és un moviment divers, heterogeni i estretament lligat a la joventut –tot i que
obert a totes les edats– que, mitjançant les organitzacions, els programes solidaris i de cooperació,
se’ns presenta com la resposta compromesa de la
societat. I, per això, les institucions a tots els nivells
hem d’involucrar-nos-hi i treballar conjuntament
amb les iniciatives que sorgeixen de la societat civil.
Els temes que es tractaran aquests tres dies aquí a
Sitges són tots molt interessants (voluntariat i drets
humans; reptes i límits del voluntariat; la consolidació del voluntariat; voluntariat, acció social i ocupació; el Servei del Voluntariat Europeu, entre d’altres)
i farciran –n’estic segur– el debat dels propers mesos
al voltant de la figura del voluntari amb vista al segle XXI.
Aquí a Sitges ens trobem amb una realitat associativa molt rica. La nostra vila, tradicionalment
dinàmica, oberta i acollidora, té una especial sensibilitat per tot allò que envolta els problemes socials.
I els seus habitants han tingut en diverses ocasions
l’oportunitat de reunir-se i de mostrar el seu caràcter altruista cap als altres o el conjunt de la societat.
Sitges, per tant, acull amb els braços oberts la celebració d’aquest important esdeveniment, i saluda
especialment tots els ponents que es dedicaran en
aquests tres dies a millorar la feina de tots els qui treballen en aquest àmbit. Són moltes les qüestions i

Abans d’iniciar l’acte inaugural del Congrés i amb
motiu del 50è Aniversari de la Declaració Universal
dels Drets Humans, escoltarem a càrrec del violoncel·lista Adam Glovinski El Cant dels Ocells, tot recordant, ara fa 25 anys, la mort del seu autor, l’insigne
mestre Pau Casals. Amb tots vosaltres Adam Glovinski.

S.A.R. el Príncep d’Astúries
S’obre doncs la sessió. Primerament té la paraula
l’Il·lustríssim Senyor Pere Junyent, alcalde de Sitges.

Il·lustríssim Senyor Pere Junyent, alcalde de
Sitges
Altesa, Molt Honorable President de la Generalitat,
Excel·lentíssima Senyora Delegada del Govern, Honorable Conseller de Benestar Social, Il·lustríssima
Senyora Secretària General d’Afers Socials, Sr. Gerent de l’INCAVOL, Sr. Alexandros Tsolakis, autoritats, senyores i senyors.
És un honor per a Sitges ser la seu del I Congrés
Europeu del Voluntariat. La nostra ciutat està acostumada a acollir un gran nombre d’esdeveniments,
d’àmbit estatal i internacional, promoguts per institucions, empreses o associacions. Però, sens dubte,
el Congrés que inaugurem avui, és un dels més significatius dels que s’han celebrat darrerament a Sitges. És per això que l’Ajuntament, que em digno
presidir, ha volgut mostrar la seva més sincera adhesió i decidida col·laboració a la seva organització. En
nom de la vila de Sitges us dono la més cordial benvinguda.
El voluntariat, l’oferiment altruista de la pròpia feina feta sense cap més recompensa que els resultats
de l’esforç envers la solidaritat, és un dels moviments
socials que, sense cap mena de dubte, defineixen
aquest final de segle. Ens trobem, doncs, davant una
molt bona oportunitat per reflexionar sobre la pro15
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els reptes que es plantegen en el camp del voluntariat, i l’intercanvi de les experiències positives és un
dels principals motors del desenvolupament humà.
Per acabar, permeteu-me agrair l’INCAVOL, organitzador d’aquest I Congrés Europeu del Voluntariat, el fet d’haver triat Sitges per debatre aquest important tema, i desitjar-vos a tots una feliç i profitosa
estada entre nosaltres. Moltes gràcies per la vostra
atenció i, un cop més, benvinguts a Sitges.

l’àmbit europeu. Pel que fa al contingut del Congrés, hem volgut triar i desgranar quatre grans temes sobre els quals crèiem que és important –per les
indefinicions, interrogants o contradiccions que hi
puguin haver– tenir una idea clara o una estratègia
per evitar improvisacions o situacions de bloqueig.
Els temes que conformen les comissions de treball
són, en primer lloc, els reptes i els límits del voluntariat; és a dir, el voluntariat de portes enfora, en la
pròpia societat. Volem aprofundir sobre quins són
els desafiaments del voluntariat de cara als profunds
canvis socials i als valors d’una societat cada cop
més globalitzada. També volem aprofundir sobre el
paper del voluntariat davant les necessitats emergents, el repartiment de responsabilitats i la corresponsabilitat entre el sector públic i les entitats de voluntariat de cara a la sostenibilitat i el reforçament
de l’Estat del Benestar.
En segon lloc, la consolidació del voluntariat, és a
dir, el voluntariat de portes endins. Volem parlar
obertament sobre com reforçar el moviment associatiu com a eix vertebrador del voluntariat; de la
necessitat de creació de xarxes; de les possibilitats
davant de les noves tecnologies; de les noves vies de
col·laboració i de diàleg entre les entitats de voluntariat i el sector públic i privat; de la sostenibilitat financera de les entitats; i del reforçament dels valors
propis del voluntariat en aquestes noves dinàmiques.
La tercera comissió de treball es centra en un aspecte molt més concret, i porta per títol «Voluntariat, acció social i ocupació». En ella volem aprofundir sobre un altre tema molt latent i que sovint
grinyola: el paper del voluntariat en el context de les
polítiques de desenvolupament comunitari i d’economia social. Parlem de la complementació i l’espai
que té el voluntariat en relació amb els nous serveis
de proximitat i els nous jaciments d’ocupació.
En quart lloc, és obvi que en un congrés europeu
com aquest no es podia deixar de parlar d’un programa propi de la Unió Europea com el Servei del
Voluntariat Europeu per a la Joventut. Els seus objectius, els seus continguts, les seves experiències positives i les possibilitats que ofereix com a suport a la
creativitat, a la iniciativa juvenil i a la formació dels
joves des de l’acció i des del servei a la comunitat
són altament interessants.
Finalment, pel que fa a la proposta de manifest
que se sotmetrà a consideració dels congressistes,
hem volgut plantejar un manifest que vol sensibilitzar sobre el paper que té i que hauria de poder tenir
el voluntariat a la nostra societat, i saber envers on
haurien d’anar els esforços –els uns i els altres– per
superar de manera positiva els reptes més immediats en aquest camp. Voldria destacar el caràcter
participatiu i plural d’aquest Congrés. Dic participatiu perquè tothom que vulgui haurà tingut l’oportunitat de poder-hi dir la seva a través de les comunicacions, les intervencions directes en les comissions
de treball, les votacions, la participació en els tallers
de partenariat del Servei Voluntari Europeu, etc. Fins

S.A.R. el Príncep d’Astúries
Seguidament, té la paraula el senyor Jordi Turull, gerent de l’Institut Català del Voluntariat.

Sr. Jordi Turull, gerent de l’institut Català del
Voluntariat del Departament de Benestar Social
de la Generalitat de Catalunya
Altesa, Molt Honorable President de la Generalitat
de Catalunya, autoritats, senyores i senyors.
Permeteu-me començar saludant tots els que heu
vingut de fora de Catalunya, que sou molts, provinents de tots els racons de la Península i de diversos
països d’Europa i el Mediterrani. Sou tants que em
resulta impossible donar-vos a tots la benvinguda a
aquest Congrés en la vostra pròpia llengua. Però sí
que us podem agrair, de forma molt especial, la vostra participació aquí i les vostres aportacions, que de
segur seran molt positives.
El Congrés que avui iniciem des d’un primer moment ha estat convocat amb la clara intenció d’aturar-nos per debatre i reflexionar de forma molt
oberta sobre quins haurien de ser els grans eixos i
cap on s’haurien d’orientar els esforços per tal que
el voluntariat pugui fer front de manera positiva als
desafiaments, als reptes, a les noves situacions que
es presenten, i quin paper pot tenir la societat en un
moment de canvis tant profunds en espais de temps
tant curts. Hem volgut fer això; una petita parada
per tal d’avançar, de millorar. Actualment qualsevol
anàlisi de futur a curt i mig termini en tots els camps
(el social, el polític, l’econòmic, etc.) s’ha de situar
en el context i la realitat europea. Per tant, també
cal tenir present aquesta nova realitat en el camp
del compromís social i de la solidaritat. O dit a la inversa, de forma més modesta; en aquests moments
Europa està definint i consolidant el seu propi model. Volem que aquest model es fonamenti també
sota la base de la participació i el compromís dels
ciutadans. El voluntariat neix de les persones, dels
ciutadans, i per això està molt arrelat a allò que és
específic, cultural, social i nacional de cada territori,
i moltes experiències són difícilment importables o
exportables. Però això no treu que siguem molt
conscients i previsors del nou escenari del context i
de les noves dinàmiques en les quals tots estem immersos. Per això, enteníem que calia en aquest moment un Congrés amb dimensió i contextualitzat en
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i tot els que no poden ser aquí amb nosaltres
aquests dies –gràcies precisament a les noves tecnologies– podran fer arribar les seves opinions, interrogants o propostes a través del Congrés Virtual.
És un Congrés molt plural perquè hi participarem
més de 1.300 persones, representants de més de
750 associacions de voluntariat procedents de fins a
18 països diferents, a més de representants d’institucions públiques de l’àmbit acadèmic, professional, sindical, polític i econòmic. Són persones amb
les quals, des de la diversitat d’ordres, tasques i responsabilitats, ens uneix la voluntat de millorar
quantitativament i qualitativa l’exercici de la solidaritat, el compromís i l’esperit de servei dels ciutadans.
No puc acabar aquesta presentació del Congrés
sense donar les gràcies al Ministeri de Treball i Afers
Socials i la Direcció General XXII de la Comissió Europea, pel seu suport en tots els sentits; a l’Obra Social de Caja Madrid, que ha confiat des d’un primer
moment en aquest projecte i l’ha volgut patrocinar;
a Teleline, per fer possible el Congrés Virtual del Voluntariat; a l’Ajuntament de Sitges i al seu alcalde i
amic, que tan bé ens ha acollit i ajudat; als ponents
de cada comissió de treball, que ja fa molts dies que
estan treballant per donar el màxim de contingut al
Congrés; i, òbviament, a tots vosaltres, els congressistes, per la vostra participació i per les vostres
aportacions. Hem posat molta il·lusió en l’organització d’aquest Congrés. Ara cal que tots plegats fem
que aquest pugui ser molt profitós i que uns i altres
puguem administrar de forma positiva els seus resultats, perquè com diu el poeta: «Hem d’assolir la
plàcida harmonia d’aquells que saben veure’s i estimar-se no en el seu goig sinó en el goig i la felicitat
dels altres».
Moltes gràcies.

sens dubte, tindrà un gran impacte en el sector del
voluntariat en l’àmbit europeu. Estic segur que no
cal que us recordi la importància del sector del voluntariat en l’Europa actual. És un sector que creix
constantment i ara és el moment idoni per organitzar aquest Congrés i reconèixer el paper dels voluntaris en la societat.
Molts estudis ens han aportat arguments concrets sobre l’important impacte econòmic que tenen les activitats del voluntariat. Altres estudis han
demostrat que aquest impacte no només és econòmic, sinó també social, i que la forta solidaritat entre
els ciutadans potser és un dels aspectes més importants de les contribucions del sector del voluntariat
a l’Europa d’avui dia.
Mitjançant esdeveniments com aquest i iniciatives similars a altres Estats membres, podrem reforçar encara més la posició del sector del voluntariat. Només es pot avançar en l’àmbit europeu si els
Estats membres de la Unió Europea reconeixen la
importància del sector del voluntariat, continuen
donant suport a les organitzacions de voluntaris i
continuen fent la seva aportació junt amb els altres
actors d’aquest camp. Aquesta és l’única manera de
continuar treballant a favor del sector del voluntariat en el conjunt de la Unió Europea.
Naturalment, a la Comissió Europea hi ha moltes
Directives Generals que tracten els diferents aspectes dels sectors del voluntariat. Avui, em limitaré a
centrar-me en les nostres activitats amb el futur dels
joves. Com ja sabeu, fa tres anys, la senyora Cresson, comissària europea d’Educació, Formació i Joventut, engegà una iniciativa molt important.
Aquesta iniciativa és el Servei del Voluntariat Europeu per a la Joventut. És un programa dirigit als joves europeus i els anima, des de molt aviat, a saber
com poden contribuir a construir la societat a la
seva manera.
Els primers dos anys hem dut a terme l’anomenada –segons el nostre argot– acció pilot. Es tracta
d’un programa que transcorrerà fins al 1999. Es important insistir en el fet que el programa és obert a
tots els joves. El Servei del Voluntariat Europeu es
basa en uns principis senzills. Primer, es tracta d’oferir a tots els joves l’oportunitat de viure una nova experiència en l’aprenentatge mitjançant una educació i formació alternatives. Passar una temporada a
un altre país és una manera d’aprendre i acostumarse a una realitat social i cultural diferents. D’aquesta
manera viuen com a ciutadans actius d’una forma
concreta, i acosten Europa –no l’Europa oficial que
veiem als diaris, sinó l’Europa de la gent– allà on
presten els seus serveis, a la comunitat local. El seu
entusiasme, creativitat i energia són els factors decisius en l’èxit d’aquest projecte. Amb aquests elements poden contribuir a un projecte local a través
de les activitats de voluntariat, i així poden obrir noves oportunitats d’aprenentatge intercultural i creixement personal en un context informal.
Donar a les organitzacions i projectes recursos per
impulsar el desenvolupament local és el segon prin-

S.A.R. el Príncep d’Astúries
Ara té la paraula el Sr. Alexandros Tsolakis, cap de la
Unitat de Programes de Joventut de la Comissió Europea.

Sr. Alexandros Tsolakis, cap de la Unitat de
Programes de Joventut de la DGXXII de la
Comissió Europea
Bon dia. Altesa, president Pujol, senyora Secretària
General, senyor Alcalde. Bon dia a tothom. Lamento
no poder parlar ni espanyol ni català, però ja que
tampoc no puc parlar en grec, ho faré en anglès.
Primerament, permeteu-me dir que és un honor
per a mi ser aquí amb tots vosaltres, i vull donar-vos
les gràcies per aquesta oportunitat de contribuir en
un esdeveniment tan important. També m’agradaria, en nom de la comissària Cresson, felicitar la Generalitat de Catalunya per tenir la iniciativa d’organitzar aquest I Congrés Europeu del Voluntariat que,
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cipi bàsic. Les organitzacions amb unes fortes arrels
senten amb més força l’impacte del Servei del Voluntariat Europeu. Aquestes tenen l’oportunitat de
descobrir nous companys a altres països europeus i
d’intercanviar voluntaris. La presència dels voluntaris i la seva aportació concreta a les activitats de les
organitzacions té un impacte tangible dins la comunitat local.
Tercer, hem d’assegurar un alt nivell de contingut
pedagògic per tal que el servei voluntari no només
contribueixi a la comunitat local, sinó també als joves voluntaris. Certament, els voluntaris no només
aprenen d’una manera pràctica, també es preparen
millor per entrar a la vida activa. Si bé no m’agrada
utilitzar el terme empleabilitat, després de dos anys i
mig crec que podem dir que el servei voluntari augmenta l’empleabilitat dels nostres joves.
Des del començament d’aquesta activitat, més de
1.800 organitzacions de tota Europa han acollit voluntaris en el marc d’aquest programa. Aquesta ha
estat una de les lliçons més sorprenents que hem
après: la voluntat d’organitzacions d’un tercer sector d’arriscar-se a acollir joves d’altres països, i fer
que aprenguin, contribueixin, i se sentin responsables i conscients d’estar contribuint a la societat.
Aquestes organitzacions comprenen associacions
locals de joves, ajuntaments, organismes mediambentals, etc. De fet, no hi ha un denominador comú
apart de voler utilitzar el Servei del Voluntariat Europeu per establir noves col·laboracions i demanar
que els joves hi participin. Es troben a diverses comunitats, i van des de districtes de ciutats provincials o grans ciutats d’Europa fins a petits pobles en
zones rurals aïllades. De nou, el factor comú que les
uneix és allò que els dóna el Servei del Voluntariat
Europeu: ajudar la comunitat local d’una manera o
altra. A més de comptar amb l’entusiasme de les organitzacions, hem tingut un enorme èxit entre els
joves, a qui va dirigit el programa.
Durant els primers dos anys i mig, més de 3.000
joves han participat en aquest programa. És clar,
aquesta xifra pot semblar petita si la comparem
amb alguns dels grans programes sobre mobilitat
dels joves, però no podem comparar la nostra tasca
amb la qual fa un programa com, per exemple, l’Erasmus. Darrere el programa Erasmus s’hi troben
universitats i moltes altres institucions. Aquí treballem en una qüestió que uneix els joves. Si tenim en
compte que només uns quants Estats membres de
la Unió Europea tenen experiència en activitats de
voluntariat –sobretot de cara als joves– i que la majoria no tenen experiència en serveis transnacionals
de voluntariat, podem entendre la importància d’aquesta xifra i el potencial que indica.
A mesura que el programa es coneix més entre els
joves europeus, cada cop n’hi ha més que volen
aprofitar aquesta oportunitat. Alhora –arran de la
seva naturalesa i de l’abast de les seves activitats– és
accessible per a tots els joves, vinguin d’on vinguin, i
això conforma un element fonamental del programa: no hi ha cap prerequisit per ser voluntari. Els

únics requisits són: empenta, entusiasme i ganes
d’entregar-se per ajudar els altres. És l’esperit que ha
contribuït al gran suport que té el programa entre els
joves. De fet, al principi ens van dir que el Servei del
Voluntariat Europeu per a la Joventut seria molt elitista perquè viatjar a l’estranger seria una dificultat per
als joves més desfavorits que no han tingut l’oportunitat d’aprendre un altre idioma. Bé, doncs els fets
han demostrat que aquesta predicció era errònia.
Gràcies a les organitzacions de voluntaris hem pogut
i podem deixar palès que fins i tot els joves d’orígens
més humils, en un context adequat, poden ajudar els
altres i alhora sortir d’aquesta experiència essent
unes persones noves, de tal manera que quedin enrere qualificatius com marginal o desfavorit.
Com ja he dit, res d’això no hauria estat possible
sense organitzacions com les vostres. Per a moltes
de les vostres organitzacions és un primer contacte
per veure com poden dur a terme una activitat que
ajudi la persona o la comunitat. Per nosaltres les organitzacions de voluntariat són una garantia i una
expressió de la democràcia. Per això hi seguirem
col·laborant activament, amb l’esperança que el
nostre compromís es reflecteixi també en la vostra
tasca. Per acabar, voldria de nou donar les gràcies a
les organitzacions per l’excel·lent idea de celebrar
aquest Congrés, i pel fet que s’hagi celebrat en una
ciutat tan bonica com Sitges. Només en una ciutat
tan bella i sota el sol del Mediterrani poden tenir lloc
aquests esdeveniments. Gràcies.

S.A.R. el Príncep d’Astúries
Té la paraula l’Excel·lentíssima Senyora Amalia Gómez, secretària general d’Afers Socials.

Sra. Amalia Gómez, secretària general d’Afers
Socials del Ministeri de Treball i Afers Socials
Altesa, Molt Honorable President de la Generalitat,
Honorable Conseller, Excel·lentíssim Senyor Alcalde, Il·lustríssim Sr. Tsolakis, Excel·lentíssima Sra. delegada del Govern, senyores i senyors.
Jo reitero part de la intervenció del Sr. Tsolakis, i
primerament, voldria transmetre la salutació del
Govern d’Espanya i, en nom del ministre de Treball i
Afers Socials, donar les gràcies a la Comissió Europea i a la Conselleria de Benestar Social per la col·laboració en l’organització d’aquest Congrés.
Crec que seran dos dies importants de reflexió sobre allò que significa el voluntariat. En primer lloc, el
voluntariat com a forma de treball i participació organitzada en un contacte directe amb la realitat que
el necessita. Parlarem de què significa disponibilitat,
preparació, formació i del subtil paper del suport de
les administracions sense interferir en una manifestació de la societat civil.
En segon lloc, la valoració del voluntariat com un
llenguatge universal, un llenguatge per sobre de les
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llengües i cultures pròpies dels pobles, un llenguatge que va més enllà de les fronteres. És cert que darrerament, quan va tenir lloc la catàstrofe d’Amèrica
Central, hi havia voluntaris treballant en diferents
serveis que parlaven diferents llengües. Però, què
afavoria la coordinació? Doncs el fet que sabien què
se’ls demanava i què havien de fer. D’aquí que es
confiï en el voluntariat com a llengua universal.
En tercer lloc, el voluntariat com a lliure expressió
d’un compromís adquirit. No es tracta de cedir les
hores o el temps que ens sobra, es tracta d’estar a
disposició d’una causa, d’un compromís per una
participació col·lectiva. I es fa des d’aquest ésser meravellós que és la persona. D’altra banda, també el
paper tan important que les ONGs tenen en la formació, l’articulació i les estratègies de voluntariat.
És cert que s’ha dit que el voluntariat és l’expressió més nítida de la consciència col·lectiva d’una societat que a finals de segle vol canviar el món. I el vol
canviar per sobre de les estratègies polítiques i de les
conjuntures d’interessos. A mi em sembla que és la
gran esperança i objectiu de reflexió per aquest
Congrés. És cert que avui, Dia Universal dels Drets
Humans, el voluntariat és la millor referència per un
canvi pacífic d’una societat que s’anomena solidària
i justa, però en la qual perviu la pobresa, l’única cosa
que ha sobreviscut el pas de tots els «ismes» i totes
les cultures.
Un altre punt de reflexió: on s’aprèn el voluntariat? A la família, l’escola, la feina, i a qualsevol edat.
Dins el voluntariat hi caben totes les edats. I per sobre de totes les edats hi ha una voluntat comuna de
qui vol donar el millor de si mateix per fer el millor
del món, per contribuir al reequilibri de les vulnerabilitats, per reconstruir una igualtat (encara que sigui, només, la igualtat del principi d’oportunitats
desiguals).
També considero important la vinculació del voluntariat amb els nous jaciments d’ocupació. Jo crec
que mitjançant el voluntariat es pot acabar amb
aquella imatge que ens fa pensar que allò que és solidari i social és residual i de beneficència. El voluntariat ara està vinculat amb els nous jaciments d’ocupació, amb el tercer sector. Aquest sector és
insubstituïble en allò que ha de ser la nostra societat
de futur, una societat consolidada i en una democràcia completa.
Finalment vull mencionar la solidaritat sense fronteres. Jo crec que a Europa, com deia el senyor Tsolakis, ningú millor que el voluntariat pot reconstruir
allò que anomenem les bosses de pobresa, desigualtat, marginalitat i vulnerabilitat. Però cal no només
un voluntariat social, sinó també a favor del desenvolupament sostingut, a favor de la pau, a favor de
l’educació i de la cultura. En definitiva, senyores i
senyors, en nom del Govern, reitero la disponibilitat
per seguir col·laborant i aprofito per agrair a Catalunya i al conseller el seu esforç i interès. També gràcies a la directora general d’Acció Social, Menor i Família, María Teresa Mogín, que en nom del Ministeri
s’ha encarregat de la coordinació i ha fet una tasca

extraordinària. I moltes gràcies a la Casa Reial, que
continua essent a Espanya el referent de servei i el
referent del voluntariat per sobre dels temps i de les
coses. Moltes gràcies.

S.A.R. el Príncep d’Astúries
Ara té la paraula el Molt Honorable President de la
Generalitat, el senyor Jordi Pujol.

Jordi Pujol i Soley, Molt Honorable President de
la Generalitat
Altesa, senyor Alcalde de Sitges, senyora delegada
del Govern, senyor Conseller, senyor Tsolakis, senyores i senyors.
Abans que res, voldria donar la més cordial benvinguda a tots els assistents a aquest acte provinents
de la resta d’Espanya. Ens alegra molt que sigueu
aquí, en primer lloc, perquè valorem molt la tasca
del voluntariat arreu del món –i evidentment a Espanya. A més, celebrem que sigueu aquí perquè
sempre ens congratula que la gent de la resta d’Espanya visiti Catalunya i la pugui conèixer directament, sense intermediaris. Creiem que amb aquest
tipus de contacte tots hi sortim guanyant. Sigui com
sigui, des de tots els punts de vista, i especialment
per la vostra condició de voluntaris, us desitjo una
estada aquí agradable, útil i il·lustrativa.
[versió original en anglès] I en nom del Govern
català i de tota la gent de Catalunya, us dono la
benvinguda a Sitges i a Catalunya, i desitjo que la
vostra estada aquí us sigui agradable i profitosa. Nosaltres apreciem molt la tasca i el treball dels voluntaris. Apreciem molt la contribució que fan al progrés de la societat, des del punt de vista material i
moral. Us estem molt agraïts.
[versió original en francès] Sigueu, doncs, benvinguts. Espero que Sitges us proporcioni un ambient
positiu per al vostre treball. Aprofito aquesta salutació per agrair la tasca que feu pel benefici de la societat, tant des del punt de vista material com sobretot moral. En qualsevol cas, repeteixo, sigueu
benvinguts.
Senyores i senyors, bé, als de Catalunya també us
desitjo que sigueu molt benvinguts, si bé vosaltres ja
sou a casa, i no cal subratllar-ho tant. Però el que sí
que us vull dir, com a President de Catalunya, és
que un acte com aquest ens omple, m’omple a mi
personalment, i ens ha d’omplir a tots de joia. En
primer lloc, perquè hi ha a Catalunya una antiga i
sòlida tradició de voluntariat que ha tingut un paper
molt important de cara al progrés de la nostra societat. I en el cas concret de Catalunya, també ha estat
molt important de cara al manteniment de la nostra
identitat com a poble, de la nostra identitat com a
nació, que moltes vegades ha estat amenaçada i
que no es podia defensar des dels poders públics,
sinó que només es podia defensar des de la societat
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civil, des de la gent, des de les persones, que d’una
manera o d’una altra tots han estat voluntaris. Tots
hem estat, i de fet seguim essent en bona part encara, de cara al manteniment d’aquesta identitat, voluntaris.
Ara, a part d’això, jo volia subratllar dos aspectes
del voluntariat en general. Un és el del voluntariat
com a instrument de servei del progrés de la societat. L’altre és el del voluntariat com a instrument de
realització personal. De fet, mai les institucions, els
governs, els ajuntaments, etc., no han pogut resoldre tots els problemes, però això cada vegada és
més evident perquè les societats són més complexes, i aquestes limitacions apareixen més. I per tant,
ha calgut sempre una contribució important d’això
que se’n diu la societat civil. Entenc per societat civil
tot el que no és pròpiament les institucions i tot el
que es fa des d’una actitud –en un cert sentit– benèvola. Em refereixo a una actitud que respon a la iniciativa de la gent, a l’interès de la gent, a la preocupació de la gent. Abans, la directora general ha fet
referència a la família; és evident que la família és un
d’aquests instruments molt important, i cada vegada més. Cada vegada més tots els governs –és igual
que siguin de dretes que d’esquerres, que siguin d’aquest color o de l’altre– s’adonen més que l’estabilitat de la societat i la sostenibilitat, fins i tot de l’Estat
del Benestar, en bona part depenen del fet que hi
hagi famílies sòlides. Cada cop és més així això.
Ara, a part de la família, aquí del que parlarem és
del voluntariat i, repeteixo, el voluntariat és absolutament necessari si volem –repeteixo el mateix d’abans– aconseguir aquesta sostenibilitat del nostre
progrés en general. En el cas de Catalunya, per
exemple, la nostra identitat com a poble. En qualsevol país del món, de cara a la qualitat del país, de
cara a la qualitat de la societat, la qualitat cultural,
per exemple, la qualitat social, la qualitat medi ambiental, etc., sense aportació de molta, molta, molta
gent que es mobilitzi –al marge fins i tot, col·laborant això sí, sempre que sigui possible, amb les institucions– aquesta sostenibilitat, en el futur, cada vegada serà més difícil.
I us ho dic jo que sóc president d’un Govern. Però
tant li fa que sigui un govern autònom, com un govern plenament sobirà, tant li fa. Aquesta necessitat
és cada cop més evident. Per tant, el voluntariat és
un instrument al servei del progrés de la societat.
Ara, en segon lloc, també tenim el voluntariat
com a instrument de realització personal. Perquè un
voluntari... què és un voluntari? Un voluntari és una
persona que assumeix responsabilitats, responsabilitats que potser no li caldria assumir, però les assumeix i les exerceix. I assumir i exercir responsabilitats és el que fa que la persona sigui plenament
persona, és el que fa que tinguem contingut, sobretot si seguim d’aquesta manera tan voluntària i tan
generosa. El voluntariat va lligat amb la joia del servei, el servei a l’altre. Tingueu ben present que ens
fem més i veiem més qualitat i més alçada donant
que no pas rebent. Crea més joia personal i ens fa

més plens donar que no pas rebre. Bé, i tot això ho
té el voluntari.
D’altra banda, ara que es parla tant de solidaritat,
el voluntari la practica d’una manera autèntica, perquè la solidaritat no consisteix en allò que per molta
gent és dir «té, dóna-me’n un tros per a mi», sinó
que consisteix a estar disposat a donar alguna cosa
del que tu tens. I la solidaritat, realment, quan es
practica de debò, és quan en realitat dones més que
no pas reps. Bé, no és la solidaritat només de l’altre
cap a tu. I el voluntari és un home que aquesta solidaritat la practica autènticament, i d’aquesta manera s’ennobleix. Per això, repeteixo, el voluntariat és
un instrument al servei del progrés de la societat del
tot necessari, cada cop més necessari, i un instrument de realització personal.
I encara, i finalment, tot això suscita un últim comentari, i és que la societat necessita els favors que
el voluntariat comporta. Necessita estar plena, amarada, impregnada dels valors que el voluntariat
comporta. Perquè sinó correm el perill de tenir –i
més amb l’evolució tècnica i econòmica– societats
deshumanitzades, mecàniques, poc solidàries, individualistes, poc sacrificades, amb dificultat per a la
pròpia convivència. I en canvi, nosaltres el que necessitem és una altra cosa. Necessitem aquells valors
que permetin que la nostra societat sigui humana,
sigui generosa, i sigui joiosa, i això el voluntariat,
més enllà del servei concret que fa, ho transmet a
tota la societat. És un altre gran servei que fa. És per
això que el voluntariat és sempre, però especialment avui, benvingut a Catalunya. Que tingueu una
bona estada aquí.

S.A.R. el Príncep d’Astúries
Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya, Excel·lentíssima Senyora Delegada del Govern, Il·lustríssim Senyor Alcalde de Sitges, autoritats, senyores i senyors.
Vull que les meves primeres paraules siguin de felicitació als organitzadors i promotors d’aquest Congrés, i de salutació i benvinguda als participants en
un dia que a més celebrem els 50 anys de la Declaració dels Drets Humans. Aquesta em sembla una
feliç coincidència.
Des de fa temps segueixo amb interès l’evolució
del voluntariat i les seves activitats. Cada cop estic
més convençut que el creixement d’aquest moviment és una de les eines essencials amb les que podrem crear els ponts d’un nou món al segle que està
a punt de començar. Baso aquesta convicció en
dues dades molt significatives. Primerament, el voluntariat és un compromís lliure amb una tasca de
solidaritat, un valor que és fonamental per gestionar
el futur. Segon, a aquesta tasca s’hi afegeix un nombre cada cop més gran de joves que, pel fet de serho, aporten una dinàmica d’optimisme que planteja
incansablement objectius més elevats i l’entusiasme
necessari per arribar-hi.
20
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Veiem un horitzó diferent, els protagonistes del
qual seran els agents i les propostes pròpiament socials que es van imposant en tots els àmbits; en l’economia, la cultura, la defensa dels drets humans,
en unes fórmules d’enteniment i cooperació que superen les barreres geogràfiques, ideològiques i ètniques, així com en les desigualtats socials. No hem
de témer aquesta novetat, sinó fomentar-la. És una
riquesa que renova els marcs i rutines de la civilització actual i l’ajuda a assumir els reptes dels temps
que s’acosten i a ampliar els principis que promou:
la justícia, la pau, la seguretat, la igualtat i, en definitiva, l’autèntica democràcia, de tots i per a tots.
Aquest és el teló de fons del I Congrés del Voluntariat que em complau poder inaugurar i que ens
planteja dos temes molt importants. Primer, que Europa és també un projecte social; i segon, el paper
que els joves poden i han de tenir en aquest Congrés i en aquest procés. Els temes que es tractaran
en les comissions de treball d’aquesta reunió us
marquen el camí que heu de seguir amb uns conceptes clau: iniciativa i creativitat per tal d’afrontar
un seguit de demandes socials en continua expansió; necessitat d’una especialització i formació permanent per resoldre-les; consolidació del moviment
associatiu que garanteixi l’eficàcia de la vostra tasca;
vies de col·laboració i diàleg amb els sectors públics
i privats; coneixement i experiència de les noves tecnologies de la formació i la comunicació.
Aquests són els recursos que us permetran participar activament en el marc de les polítiques de desenvolupament comunitari i d’economia social.
També us permetran fomentar una cultura, una eficiència en la gestió i equitat en la solució de les necessitats bàsiques de la vostra comunitat, i aprofitar
les noves oportunitats de servei voluntari en el marc
europeu. Una adequada organització i funciona-

ment de les vostres activitats és, sens dubte, imprescindible, i imposa deures i compromisos concrets
que no es poden desatendre sense posar en perill la
seva feina i la de cadascun dels seus membres. Però
la tasca del voluntariat va més enllà. Neix i es perfecciona en el terreny d’uns valors que li atorguen autenticitat i sentit. És per això que veig amb especial
satisfacció l’edició del Codi Ètic del Voluntariat.
Aquest és un autèntic llibre d’instruccions o manual
del vostre quefer i en voldria destacar, com a especialment útil per al desenvolupament del moviment
voluntari, els aspectes referits al respecte per la dignitat humana, a la preocupació pel desenvolupament integral de les persones a les quals us dirigiu, a
més de la companyonia i l’esperit d’equip. Ha de ser
un esperit obert a la cooperació amb altres organitzacions i els seus voluntaris. Aquest darrer punt és
important perquè sou aquí per intercanviar informacions; per dialogar amb respecte mutu; per
aprendre de les vostres respectives experiències,
contribuint a reforçar la importància i efectivitat de
les organitzacions en les que treballeu i la seva mútua cooperació. Aquestes són les claus que perseguiu.
Desitjo unes jornades reeixides als distingits presidents i ponents de cadascuna d’aquestes sessions.
També vull animar les administracions públiques,
tan dignament representades aquí, perquè continuïn donant el seu suport i facilitant l’acció del voluntariat. D’aquesta manera es podrà promoure la
responsabilitat de tots els ciutadans a l’hora de projectar en la nostra realitat quotidiana la preocupació
social que tots hem de fer nostra. Amb l’agraïment
per haver estat convidat a presidir aquest acte i amb
la satisfacció de tenir, doncs, l’oportunitat de venir a
Sitges, declaro amb gran honor inaugurat el I Congrés Europeu del Voluntariat. Moltes gràcies.
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Conferència Inaugural

Sra. Rosa M. Pujol, secretària general de
Joventut de la Generalitat de Catalunya

Formació pels Drets Humans, amb seu a Santa Cruz,
Bolívia, i és membre del Consell Assessor del Centre
d’Estudis per al Desenvolupament de la Universitat
de El Salvador, a Buenos Aires.
Durant el període 1988-1992 fou president de
l’Equador, i en diferents etapes ha estat també legislador del seu país. Val a dir que el Sr. Rodrigo Borja
és fundador, ideòleg i líder del partit equatorià Izquierda Democrática, i actualment és president honorari de la Internacional Socialista.
D’altra banda, ha estat distingit amb les més altes
condecoracions de França, Espanya, Portugal, l'Argentina, el Brasil, Bolívia, Colòmbia, Xile, l'Equador,
Mèxic, la República Dominicana i Veneçuela.
És autor de diferents llibres i assajos, d’entre els
quals destaquen el «Tratado de Derecho Político y
Constitucional», «El Socialismo Democrático», «La
Enciclopedia de la Política», «La Política del Poder»,
«El Asilo Diplomático en América», «La Democracia
en América Latina», «El Desarrollo del Derecho
Constitucional Ecuatoriano», «Derechos Humanos,
una nueva perspectiva», «Democracia y Populismo», «La Lucha en América Latina por la Democracia».
Penso, doncs, que la seva brillant trajectòria i tot
el que us acabo d’esmentar avala suficientment que
sigui amb nosaltres avui i ens pugui fer una bona
aportació –estem segurs que ens la farà– , sobretot
aprofitant el 50è Aniversari dels Drets Humans. Amb
vosaltres el Sr. Rodrigo Borja.

Ara començarem la primera sessió, que serà la primera conferència inaugural. Abans de tot jo voldria
saludar molt afectuosament l’Il·lustríssima Senyora
Teresa Mogín, molt afectuosament també el senyor
Tsolakis, i molt afectuosament també el nostre distingit conferenciant, el Dr. Rodrigo Borja, que, a
banda de ser conegut per la seva etapa com a president de l’Equador, ha fet grans aportacions a la defensa de la democràcia i dels drets humans, tal com
veurem si repassem la seva trajectòria. Per tant,
abans que ell faci la seva exposició inaugural d’aquest I Congrés Europeu del Voluntariat, jo us voldria esmentar i explicar una mica quina ha estat la
seva trajectòria. I dic una mica perquè ja hem dit fa
un moment que és una trajectòria llarga i interessant. Per tant direm els trets més importants, i ho
dic així perquè temo de deixar-me’n algun, per això
penso que valdrà la pena fer tan exhaustiva com sigui possible la nostra exposició. Però ja em disculparà el Dr. Borja si m’oblido quelcom important sobre el seu currículum.
No sé si ho sabeu, però hi ha una cosa que voldria
esmentar aquí, i és que, d’acord amb les lleis de
l’Equador, els presidents de govern només poden
ser-ho una sola vegada. És així, oi Dr. Borja? Doncs
és per això que jo voldria fer aquesta explicació,
perquè crec que és important i que la seva trajectòria com a president de l’Equador fou una trajectòria
molt positiva per al país.
El Dr. Rodrigo Borja nasqué a Quito, a l’Equador,
el dia 19 de juny de 1935. És doctor en jurisprudència, llicenciat en ciències socials per la Universitat
Central d’Equador i especialista en ciències polítiques. És també Doctor Honoris Causa per la Universitat de la Sorbona de París, per la Universitat de
Buenos Aires, per la Universitat de San Andrés de
Bolívia i per la Universitat de North Carolina, als Estats Units.
Actualment és professor de la Universitat de
North Carolina, als Estats Units. És membre del Consell Acadèmic de la Facultat Llatinoamericana de

Dr. Rodrigo Borja, expresident
de la República de l’Equador
Poc abans de venir a Barcelona vaig llegir un agut i
irònic grafit en una paret de la ciutat de Quito que
deia: «Els drets humans són tres: veure, sentir i callar».
Senyor Alejandro Tsolakis, de la Comissió Europea. Il·lustríssima Senyora Teresa Mogín, directora
general d’Acció Social. Senyora Rosa M. Pujol, secretària General de Joventut. Autoritats, senyores i
senyors.
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L’itinerari històric dels drets humans en realitat
s’inicia amb les revolucions d’Anglaterra, a la fi del
segle XVII, i amb les dels Estats Units i França a la fi
del segle XVIII, ja que el Bill of Rights del 13 de febrer
de 1689 –fruit de la revolució que afirmà els drets
del poble i del Parlament davant de la Corona– juntament amb la Declaració d’Independència de les
tretze colònies d’Amèrica del Nord com a part de la
insurrecció independentista contra el colonialisme
anglès, i juntament amb la Declaració dels Drets de
l’Home i del Ciutadà del 28 d’agost de 1789 –que
formà part de la lluita del poble francès contra el règim monàrquic i la societat estamental– foren les
primeres declaracions de contingut democràtic en
el sentit que es referien al conjunt de la societat i no
pas a determinats estaments privilegiats.
Aquests documents de drets marquen la primera
etapa en el naixement, consolidació i extensió dels
drets humans en el món. Foren els drets civils i polítics, anomenats de la primera generació, que començaren a considerar l’individu amb la seva doble
qualitat: primer com a ésser humà i segon com a
membre actiu de l’Estat, com a ciutadà. Com a persona, estava assistit per drets civils; com a ciutadà,
per drets polítics. Els principals drets civils que es
consagraren foren els de la vida, la llibertat, la seguretat personal, l’honra, la propietat, la inviolabilitat
del domicili i de la correspondència, el dret de crear
una llar, el dret d’expressar-se lliurement, la llibertat
de consciència i de culte, i el dret de reunió i associació pacífiques. Tothom té aquests drets pel fet de
formar part de l’espècie humana, independentment
de la seva edat, sexe, ètnia, idioma, opinió política,
credo religiós, posició econòmica, origen nacional,
o qualsevol altra consideració.
Els drets polítics, en canvi, són exclusivament per
als membres actius de l’Estat, és a dir, per als ciutadans. La ciutadania és un estatus juridicopolític que
permet als individus participar en la vida pública de
l’Estat. Per tant, no tots tenen aquesta qualitat en la
societat. Només la tenen les persones que tenen les
condicions establertes per la llei, que són la nacionalitat, edat i idoneïtat moral. Els principals drets polítics són: elegir, ésser elegit, exercir funcions públiques, militar en partits polítics i participar en la vida
política de la comunitat.
Els drets humans de la primera generació es van
inspirar en tres idees fonamentals. La primera, que
l’individu es l’amo d’una esfera de llibertat en la
qual l’Estat i el seu poder són incompetents. Segona, que tota l’activitat de l’Estat ha d’estar sotmesa
a normes jurídiques. Aquest és el sentit i la raó de
ser de l’Estat de dret, és a dir, de l’Estat sotmès al
dret, de l’Estat per sobre de l’arbitrarietat, de l’Estat
les accions del qual se sotmeten a l’acció omnicomprensiva de la llei. I tercera, que l’individu neix amb
uns drets que són anteriors i superiors a l’Estat; que
l’Estat no els crea, només els reconeix, ja que són
uns drets innats, congènits, anteriors al fenomen social. Aquesta és la cèlebre teoria dels drets naturals
que inspirà les primeres declaracions de dret, com

ara la Declaració d’Independència dels Estats Units,
que proclamà com a veritats evidents que tots els
homes neixen iguals i que el seu creador els atorga a
tots uns drets inalienables, dels quals destaquen la
vida, la llibertat i la recerca de la felicitat.
La Declaració dels drets del Home i del Ciutadà,
incorporada a la primera part de la primera constitució revolucionària de França el 1791, afirmà que els
homes neixen i romanen lliures i iguals pel que fa als
seus drets, i que la fi de tota associació política és la
conservació dels drets naturals i imprescindibles de
l’home. Aquests drets –com ja he dit– són anteriors a
tota societat política. Formen un ordre jurídic natural, i la seva legitimitat no rau en el fet d'ésser reconegut per l’Estat. Al contrari, la legitimitat de l’Estat
neix a mesura que es constitueix com a instrument
de la garantia d’aquests drets. La doctrina iurnaturalista ha inspirat les primeres declaracions de drets.
Però posteriorment aquesta doctrina fou durament
impugnada en nom de l’objectivitat i racionalitat de
les accions polítiques. Molts filòsofs i juristes l’acusaren de fictícia –fins i tot de metafísica– per la seva absoluta manca de contacte amb la realitat. El dret, evidentment, és un fruit social. És el resultat de la
convivència dels éssers humans. El dret no neix
abans que la societat, sinó posteriorment. El dret no
és el pare de la societat, sinó el seu fill, perquè l’home aïllat no existeix, i si pogués existir no tindria noció dels seus drets, ja que la seva percepció es va forjant a mesura que el seu desplegament vital rep les
amenaces dintre de la dinàmica social. Així és com es
perfecciona l’idea dels drets, mitjançant les oposicions que l’ésser humà troba en el seu camí. Per tant,
el fenomen jurídic és un fruit de la societat en un moment determinat de la seva evolució.
Tots aquests primers documents de dret expressaren un temor cap a l’Estat, una sospita envers ell.
Afirmaren que l’Estat és l’enemic nat de la llibertat i
que, per tant, calia establir barreres horitzontals que
defenguessin els governats dels eventuals i possibles
abusos d’autoritat dels governants. Totes les institucions d’aquells temps tenen aquesta inspiració,
aquest temor, aquesta suspicàcia envers l’Estat i els
seus mecanismes d’autoritat. L’Estat de dret evidentment és una de les obres mestres de les revolucions liberals. Crea una seguretat jurídica per a la
gent; estableix certesa respecte a l’abast de l’autoritat; dibuixa amb nitidesa els límits fins als quals pot
arribar l’autoritat i els límits dels quals neix el dret de
les persones; imposa certeses sobre allò que les persones poden o tenen prohibit fer. L’Estat de dret
obeeix a la idea que l’Estat és l’enemic nat de la llibertat.
En el terreny penal aquesta juridicitat, aquesta
precaució, s’estableix a través del vell principi que
diu que no hi ha delicte sense llei, i que ningú no
pot ésser sancionat si la seva conducta o la descripció de la seva conducta no consten en la llei penal
prèviament. El mateix succeeix amb una altra de les
grans institucions de defensa de la llibertat: la divisió
dels poders. Aquest enginyós sistema de fracciona24
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ment del poder estableix –com deia el clàssic del
dret constitucional espanyol, Adolfo Posada– una
balança de poders en la qual el poder atura el poder. Una balança que es creà dos segles enrere sota
la inspiració de Montesquieu, per a qui la concentració del poder tard o d’hora ens duu a l’autoritarisme. I més d’hora que tard, perquè ell afirma que «si
una mateixa persona té a les seves mans el poder de
fer lleis i d’aplicar-les, és molt possible que faci lleis
tiràniques per aplicar-les tirànicament». Com podem resoldre –es plantejaren els filòsofs que inspiraren les revolucions liberals de fa dos segles– la contradicció entre el poder enemic nat de la llibertat i el
poder necessari per posar ordre en el grup humà
per tal que aquest no es perdi pels camins del caos i
el desordre? La resposta fou fraccionar el poder i entregar a diferents persones l’exercici de les fraccions
de poder. D’aquesta manera, unes fan les lleis, altres
administren l’Estat sota aquestes lleis, i les altres implanten la justícia i declaren qui té el dret en els casos on aparegui una controvèrsia.
Aquesta és, en definitiva, la història dels drets de
la primera generació, dels drets civils i polítics que
pertanyen a tots els éssers humans pel sol fet de formar part de l’espècie. Després vingueren altres
drets, els drets socials, fruit de les noves condicions
creades en la societat per la primera revolució industrial, la revolució de les grans màquines. Aquell maquinisme modificà l’estructura social des de la base;
canvià la producció agrària per la industrial; la terra
donà lloc a la màquina com a font principal de riquesa; la civilització camperola fou suplantada per
la civilització urbana; les fabriques a les principals
ciutats congregaren masses de proletaris que foren
el germen de la profunda urbanització que tindria
lloc als centres urbans de tots els països.
Amb aquestes circumstàncies els pensadors socialistes descobreixen els anomenats drets socials, és a
dir, els drets de segona generació, per als quals hi
havia una doble amenaça en matèria de vulneració
de llibertats públiques. La primera, vista ja pels liberals, era la provinent del poder de l’Estat. La segona
amenaça és una amenaça col·lateral, provinent de
les corporacions i les persones econòmicament afavorides sobre les persones econòmicament submergides. I aleshores tracten ja no d’establir barreres
horitzontals, com abans, sinó verticals, per tal d’impedir que aquestes corporacions adinerades puguin
oprimir econòmicament els sectors pobres de la població. Els drets de la primera generació són oposables a l’Estat; els de la segona generació, els drets socials, són exigibles a l’Estat. Amb això vull dir que
aquests últims drets se satisfan no només amb inaccions estatals –com ara no matar, no torturar, no
detenir, no envair l’esfera privada– sinó que requereixen la presència dinàmica de l’Estat en forma de
prestacions i serveis específics de naturalesa compensatòria per anivellar els desnivells econòmics i
socials en el grup humà.
Els nous drets socials representen una dimensió
nova del dret, on ja no serveix la llibertat enfront de

la llei, perquè aquesta llibertat enfront de la llei exercida entre desiguals ens duu a la injustícia. És una
nova dimensió del dret que no prescindeix de les diferències en les quals es troben les persones en l’escalafó econòmic i social. Per tant, s’obliga l’autoritat
pública a fer un tractament diferenciat per tal d’eliminar o, com a mínim, atenuar les diferències. Fou
el pensament socialista qui denuncià la lletjor del capitalisme lliureconcurrent del segle XIX, i qui descobrí que, juntament amb els drets civils i polítics, hi
havia uns drets socials pertanyents als sectors més
pobres de la població. I fou durant la primera postguerra, a través del procés anomenat constitucionalisme social, que s’incorporaren aquests drets als documents constitucionals. Aquest procés s’inicià amb
la constitució revolucionària de Mèxic el 1917, amb
la soviètica de 1918, amb l’alemanya de 1919, i
també a Àustria i Estònia el 1920, Polònia el 1921,
Iugoslàvia el 1921 i Espanya el 1931. Tots aquests
drets de les dues dimensions finalment es consolidaren amb la Declaració Universal dels Drets Humans,
aprovada per l’Assemblea General de les Nacions
Unides fa 50 anys, amb el vot favorable de 48 països
i amb la vergonyosa abstenció de la Unió Soviètica,
els estats marxistes, Aràbia Saudita i República de
Sud-àfrica, i amb l’absència de dues delegacions: la
d’Hondures i la del Iemen.
Darrerament, arran de l’esfondrament de la Unió
Soviètica –sens dubte l’esfondrament d’un dels
grans imperis de la història, que marcà la fi d’una
era i el començament d’una altra– s’obrí un procés
de profunda revisió dels conceptes tradicionals de la
vida social. Sorgí una nova era que encara no ha estat batejada pels filòsofs de la història, però que em
sembla que es podria anomenar l’Era Electrònica.
Un nom en homenatge i en funció dels grans prodigis de la informàtica, una ciència que modela noves
formes d’organització social, noves maneres de fer
política, que deixa enrere l’homo sapiens que imperà
durant 1.400 generacions, i que ha erigit l’homo digitalis com a principal protagonista de la revolució
informàtica.
L’esfondrament de la Unió Soviètica vingué
acompanyat per la caiguda del Mur de Berlín. Un
mur que semblava etern. Un mur que no només fou
una paret de ciment fortificada que dividí en dos
una ciutat i enclaustrà 17 milions d’alemanys, sinó
que fou el límit entre dos sistemes politicoideològics
antagònics i que finalment suposà l’acabament de
la Guerra Freda. Tots aquests esdeveniments substituïren l’ordre internacional bipolar a càrrec de dues
superpotències i establiren un ordre internacional
unipolar liderat per la potència que fou suficientment dúctil per erigir-se en la vencedora de la Guerra Freda. Enrere quedaren les tristes realitats de les
dues grans zones d’influència que dividiren el planeta; el fet que els petits països del Tercer Món havien
estat com peces d’un gran escaquer geopolític mogudes per les grans superpotències. S’acabà l’equilibri del terror que mantenia molt precàriament la
pau del món. S’acabaren finalment els 44 anys d’an25
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goixa, perquè tots sabíem, conscientment o inconscientment, que la violència, la imprudència, l’error o
el complex d’inferioritat d’algú significava l’holocaust universal.
Aquest nou ordre unipolar ha significat grans
avenços científics i tecnològics? Sens dubte. Ha incrementat la producció i el comerç. Però per als països del Tercer Món ha tingut greus inconvenients
perquè, per desgracia, aquest ha estat i és un procés
molt poc equitatiu amb els seus triomfadors i perdedors. Sota aquests grans esdeveniments el món ha
sofert un gir cap a la dreta per part de les cúpules
polítiques. L’imperi del darwinisme econòmic, que
amb un cinisme absolut proclama el dret del més
fort per imposar les seves conveniències, ha aixecat
un culte a la desigualtat com a base d’organització
social, i d’aquesta manera ha contradit dos-cents
anys durant els quals la humanitat ha lluitat amb fervor i militància a favor de la igualtat des de la proclama de la Revolució Francesa (llibertat, igualtat i fraternitat) que fou recolzada pel pensament socialista.
I això s’ha d’observar, no només en els grans plantejaments de la política internacional, sinó en la vida
quotidiana. Avui es lluita per la desigualtat. Es fomenta, es cultiva, s’exalta, es publicita com una de
les bases de l’organització social dels nostres temps.
La societat de consum ha erigit unes diferències d’una manera tan hàbil que ha fet que els éssers humans hagin de cercar uns privilegis i alhora pagar
per aquests. Com a resultat tenim una societat estratificada amb una accentuada concentració dels
ingressos, on s’ha creat una nova pobresa a molts
indrets del món. Tot això ens mostra que el respectat economista americà John Galbraith tenia raó
quan declarà al diari El País, que la diferència entre
rics i pobres és més gran a la fi de segle que en el seu
inici.
Dintre d’aquest marc de revisió de conceptes
s’han creat els anomenats nous drets –els drets de la
tercera generació–, que estan en procés de formulació. La seva funció és protegir nous aspectes de l’home en la vida dins la comunitat. La seva característica principal és que van més enllà de les fronteres
nacionals i només es poden defensar amb una gran
concertació internacional. El primer d’aquests drets
és el dret a la pau; el dret a viure lliures de la por de
la violència, el dret a la pau interna i externa, a la
pau en el sentit més ampli de la paraula, i no només
en la seva accepció militar. Entenem la pau com el
respecte al dret d’altri, segons la definició de fa més
de 100 anys que pronuncià el gran indi mexicà, Benito Juárez. És a dir, la pau com el recurs econòmic
més important amb que pot comptar un país. Durant segles imperà la cultura de la violència; des de
la violència lúdica de les competicions esportives
–que en el fons també tenen motivacions agressives– fins a la violència necròfila de sinistres personatges com Pinochet, que negaren de sang els seus
països. És trist haver-ho de reconèixer, però és cert.
La violència ha tingut un paper cabdal en la història,
malgrat que la pau ha estat el motiu declarat de reli-

gions, conviccions polítiques i propostes ideològiques.
Heròdot, fa més de 2.500 anys, definí la pau com
l’època en la qual els fills enterren els pares, i la guerra com l’època en la qual els pares enterren els fills.
El primer ministre de l’Índia, Nehru, afirmà que
històricament la pau tan sols ha estat una treva entre dues guerres i una preparació per a la guerra. La
violència ha tingut grans apologistes al llarg del
temps. Recordem que Marx, en la seva teoria de la
revolució, deia que la violència és la llevadora que
ajuda la vella societat a donar a llum la nova societat; que Sorel escriví tot un llibre per exaltar la
violència, i que Hobbes ens parlà que l’home era un
llop per a l’home. La veritat és que l’home és un ésser essencialment agressiu, i així ho ha demostrat al
llarg de la història.
La prova més recent és que finalitzada la Guerra
Freda, quan tots començàrem a respirar tranquils i
crèiem que s’obriria una era de pau per la humanitat, han sorgit nous conflictes per substituir els anteriors. Les guerres entre els estats ara són guerres dintre dels estats, i en molts indrets han sorgit
lamentables brots de racisme, xenofòbia, nacionalismes insans i intoleràncies religioses. Els conflictes
encara no han finalitzat. Sembla com si l’existència
d’enemics fos una necessitat psicològica de l’home;
si no hi són, se’ls inventa. Veus gegants on tan sols
hi ha molins de vent, com el Quixot, i a causa d’això
la humanitat és incapaç de trobar el camí de la pau.
M’atreviria a dir que, a banda d’alguns rosegadors,
cap vertebrat es complau tant amb l’exercici de la
violència contra els seus semblants com l’home. La
tortura, els camps de concentració, la guerra química i bacteriològica... tots formen part dels èxits científics assolits per l’ésser humà. Malgrat això, freqüentment fem servir els noms d’animals per
referir-nos a conductes brutals, sense adonar-nos
que l’home mostra conductes molt més irracionals
que els animals.
Sigui com sigui, després d’haver suportat els horrors de la Segona Guerra Mundial i els 44 anys angoixants de la Guerra Freda, on la pau depenia d’un
precari equilibri del terror, hi ha un desig general de
viure en pau, que inclou el dret al desarmament i el
dret a que les controvèrsies internacionals es resolguin pacíficament. Crec que el cas Pinochet s’inscriu
en aquesta línia d’amor a la pau, perquè no es pot
estimar la pau sense odiar la tortura, l’assassinat, les
desaparicions, els esquadrons de la mort o la guerra
bruta dels dictadors. S’ha de castigar Pinochet. No
té dret a cap mena d’impunitat. Hem d’acostumarnos a considerar els drets humans com un valor indivisible, i els hem de sentir vulnerats allà on sigui
que s’atempti contra ells. Per això la consciència internacional demana que es castigui Pinochet.
El segon dret de la tercera generació és el dret a
un medi ambient sa; el dret de tot ésser humà –sigui
d’on sigui i tingui la ideologia que tingui– a viure en
un planeta habitable. Aquest és el dret dels 5.600
milions de tripulants que té aquesta nau espacial
26
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anomenada Terra. Però també és el dret de les noves generacions; perquè tant les actuals com les futures puguin gaudir de la claror de l’aigua, la puresa
de l’aire, la fertilitat de la terra i la verdor del boscatge. Aquest dret implica el desenvolupament sostenible com a forma específica de desenvolupament
que busca la sustentació ambiental en les tasques
productives de l’home; un desenvolupament compatible amb el respecte per la natura i amb el dret
de les futures generacions a gaudir-ne. Per això calen esforços mancomunats entre l’economia i l’ecologia. La primera, amb una obsessió per utilitzar els
recursos de la manera més òptima per tal de satisfer
les necessitats humanes; i la segona, preocupada
per la interrelació dels éssers vius amb el seu entorn.
Aquestes dues grans ciències patrocinades per la
ciència de la síntesi, que és la política, s’han d’harmonitzar per fer possible un ecodesenvolupament
que lluiti contra totes les formes possibles de contaminació causades pel procés d’urbanització accelerat que viu la humanitat.
Entre els efectes de l’agressió humana a la natura,
vull ressaltar la desforestació. Per a mi, té un significat especial perquè és el causant de la desertització,
de la destrucció de la biodiversitat i del desequilibri
dels ecosistemes. Fa 10.000 anys, hi havia 6.200 milions d’hectàrees de boscos al planeta. Avui dia en
queden 4.200 milions. Els boscos destruïts són irreparables, i el més greu és que aquests boscos tenen
importants funcions ecològiques. No només són hàbitats per a milions d’espècies o font d’alimentació
per als éssers vius, també són factors de regulació
del clima del planeta, de defensa de l’erosió, ja que
la vegetació absorbeix el diòxid de carboni que les
activitats bàsicament industrials produeixen. Quan
es talen els arbres, eliminem aquest factor d’absorció; el carboni s’oxida i passa a l’atmosfera en forma
de CO2. Això contribueix a la formació de la famosa
pantalla d’efecte hivernacle, que impedeix que la
calor de la Terra es pugui difondre per l’espai, i que
està produint un rescalfament del planeta amb diverses conseqüències, com ara la pujada del nivell
dels mars, les inundacions, o els desordres climàtics.
Es calcula que d’aquí a l’any 2030, el nivell del
mar pujarà entre 40 i 120 cm. a causa de la liquació
de les glaceres. Si això succeeix, moltes parts baixes
i costaneres del planeta quedaran negades, entre
elles el 15% del territori egipci, enormes extensions
d’Àsia i 52 zones dels Estats Units. S’ha de reconèixer que el món subdesenvolupat és el principal culpable de la desforestació irracional. Jo dubto molt
que l’economia de mercat –regida més pel lucre
que per la solidaritat; més preocupada pels dividends que per qüestions ecològiques; i rere la qual
s’hi troba no una mà invisible com tants economistes neoliberals diuen, sinó la mà visible d’agiotistes,
especuladors, i explotadors enriquits gràcies a unes
economies desprotegides– sigui capaç d’afrontar el
tema del desenvolupament sostenible. Aquestes
formes econòmiques, en el seu afany per optimitzar
beneficis, miren d’obtenir tota la riquesa que pu-

guin en el menor temps possible, es mouen per incentius egoistes, practiquen un desenvolupament
de rapinya, i malmeten brutalment la natura.
Crec que estem obligats a canviar el model
econòmic. L’Estat no es pot desmantellar, és l’únic
que es preocupa pels pobres, per la defensa dels recursos naturals, per la protecció del medi ambient.
L’empresa privada no té aquestes preocupacions, el
mercat no té aquestes tasques en la seva agenda.
No es pot desmantellar l’Estat d’una manera tan
irresponsable. Jo no estic advocant a favor de l’Estat
megalòman dels marxistes, que en el seu deliri de
grandesa abraça tota mena de responsabilitats i acaba satisfent-les malament. També estic en contra de
l’Estat desertor dels neoliberalistes, que fuig de l’escenari de la història i es nega a complir les seves
obligacions primordials cara a la societat. Crec que
la solució és en el sistema d’economia mixta; que
prengui la part rescatable del mercat i la combini
amb la part viable de l’Estat; que obri espais per a
l’empresa privada i per a la iniciativa reguladora de
l’Estat en les tasques de desenvolupament econòmic, social i humà.
El tercer dels nous drets és el de la ingerència humanitària. En realitat aquest és un dret no dels països considerats individualment, sinó de la comunitat internacional. És un dret en procés de formació,
que es posa de manifest en els casos de descomposició de l’Estat com a entitat jurídica i política, com
va succeir a Somàlia, Iugoslàvia, Rwanda, etc., on les
lleis, els drets humans i el govern fracassaren i ocasionaren innombrables patiments a la població. En
aquests casos d’aparent descomposició de l’Estat,
l’autoritat internacional té dret a intervenir en defensa d’éssers innocents, víctimes de les lluites tribals o entre faccions polítiques. A Somàlia aquestes
lluites ocasionaren 350.000 morts, no només per les
bales, sinó també per la fam. Abans que emigrés,
Hussein emprengué accions genocides contra la població kurda. A Bòsnia 250.000 persones moriren i
es produïren 3 milions de refugiats. La comunitat internacional no pot mostrar-se passiva enfront
d’això. El Consell de Seguretat –que actualment ja
pot operar perquè a la pràctica ha desaparegut el
poder de veto, si bé no a la Carta de les Nacions
Unides– ha d’assumir o defendre aquest dret de les
poblacions innocents a no ser sacrificades pels conflictes armats de determinats països.
Finalment, tenim el dret a la planificació familiar,
com un dels nous drets de la tercera generació.
Aquest és un dret dels pares a decidir lliurement, informada i responsable, el nombre i espaiament de
fills que volen tenir. També és un dret de la societat
a no créixer tan desmesuradament que les tasques
de desenvolupament social siguin impossibles. Segons el Fons de les Nacions Unides per a la Població,
els habitants del planeta augmenten en 193 per minut, és a dir, 277.920 per dia, i 1.101.440 per any.
És un creixement extraordinàriament explosiu i amb
una doble asimetria. Primerament, el 95% d’aquest
creixement demogràfic es dóna en els països en de27
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senvolupament, en els països més pobres de la terra. En segon lloc, en aquests països les famílies amb
menys recursos són les que tenen més fills, amb la
qual cosa podem entendre el procés de subdesenvolupament de molts països de Llatinoamèrica, Àfrica i Àsia. El 1950 les ciutats més grans del món eren
Nova York, Los Angeles, i Londres, totes pertanyents
al món desenvolupat. Es calcula que l’any 2000, 17
de les 20 ciutats més grans es trobaran al Tercer
Món. Ciutat de Mèxic, per exemple, tindrà 25’6 milions d’habitants, Sao Paulo 22, Shanghai 17, Calcuta 15’7, Bombay 15’4 i Pequín 15.
Tot això ens fa pensar que l’índex de fecunditat ja
és d’interès públic. No pertany només als pares el
fet de decidir el nombre de fills. Ara tots els membres de la societat s’haurien d’interessar perquè el
creixement demogràfic no sigui un dels grans obstacles per al desenvolupament. D’altra banda, la
massificació de les societats i el creixement de les
ciutats creen un urbanisme carregat de conflictes
socials. Les megalòpolis deshumanitzades creen
distàncies físiques i emocionals entre les persones;
separen famílies; allunyen amistats; imposen esperes; sotmeten l’individu a la tirania del rellotge; el
condemnen a la soledat implacable enmig de la
multitud; i el sotmeten a una pressió estressant. La
saturació és el signe dels temps; l’allau humana ho
omple tot, carrers, transports, carreteres, platges,
espectacles, fins i tot les avantsales dels metges són
plenes. Les files i les esperes són sempre presents. Hi

ha una opressió no intencionada de la massa sobre
l’individu. La massificació de les ciutats és certament
un fenomen quantitatiu, però produeix modificacions qualitatives perquè canvia el comportament
de les persones i modela un tipus de societat específic. Això succeeix en virtut d’una llei dialèctica del
canvi de la quantitat en qualitat. En les societats
massificades la gent es torna exigent, irritable, impacient. No vol esperar més, i conscient del seu poder i força exigeix amb boques invisibles gaudir dels
seus drets avui, no demà. Però els governs no sempre els poden atendre. Així doncs, aquesta sobrecàrrega de demandes no satisfetes és un dels grans
problemes amb què es troba la governabilitat en les
democràcies contemporànies.
Aquests nous drets, amics i amigues, a un medi
ambient sa, a un desenvolupament sostenible, a la
planificació familiar, són drets de les generacions actuals i futures, gaudiran de l’apassionant aventura
de viure en aquest planeta. Per tal de satisfer
aquests drets hem d’afrontar el deure de deixar a les
futures generacions un món sense conflictes armats
ni superpoblació, on no s’hagin esgotat els recursos
naturals i la naturalesa no estigui contaminada. Perquè, al cap i a la fi, ningú no pot pretendre convertir-se en l’amo de l’aire que respirem, de la claror de
l’aigua, de la fertilitat de la terra, de la verdor del
boscatge. Aquests són béns de tota la humanitat; de
la humanitat d’avui, de la humanitat de demà. Moltes gràcies.
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Conferència de Cloenda

Sr. Alberto Navarro, Director del Departament
d’Ajuda Humanitària de la Comunitat Europea
(ECHO)

cleta; si deixem de pedalejar, s’atura i cau. No hi ha
dubte que Europa necessita més democràcia i transparència i, com us deia ahir, la societat civil que encarneu les associacions, les organitzacions no governamentals, pot fer molt per dinamitzar aquesta
Europa un xic endormiscada.
Cal, també, més eficàcia i no identificar simplement l’eficàcia amb l’econòmic, amb la moneda
única. La moneda única està molt bé però, com deia
Delors, és impossible enamorar-se del Mercat Únic.
Ens cal recuperar els valors que puguin entusiasmar
l’opinió pública, i vosaltres representeu en gran mesura aquests valors. Sou la part més sana de la societat, i sense la vostra crítica, la vostra diversitat, o la
riquesa que suposa aquesta varietat, Europa no
podrà ser mai un projecte que torni a il·lusionar l’opinió pública i, sobretot, els més joves.
Finalment, ens cal molta més solidaritat. Solidaritat en l’àmbit intern i solidaritat cap els països més
desfavorits. Ahir us vaig oferir algunes dades sobre
la política comunitària de cooperació al desenvolupament. Hi ha nombrosos programes que nasqueren amb la pròpia creació de la Comunitat Europea
l’any 1957, i altres que s’han anat creant amb el
transcurs dels anys. Quan Espanya i Portugal s’hi incorporaren el 1986, arran de la tercera ampliació, la
Comunitat descobrí realment l’Amèrica Llatina. És a
partir de llavors que començà a impulsar-se una cooperació amb aquest continent i amb Àsia amb
molt més contingut del que havia gaudit fins aquell
moment, quan es limitava pràcticament als països
de l’Àfrica, el Carib i el Pacífic.
I, possiblement, la història de la política d’ajuda al
desenvolupament de la Comunitat ens posi en relleu que, com dèiem ahir, l’ajuda cada vegada té
menys importància. Menys importància perquè els
països rics cada vegada donen menys. És el fenomen de la fatiga del donant, que afortunadament
encara no ha contagiat Espanya, tal com demostrà,
per exemple, la mobilització arran de la catàstrofe
de l’huracà Mitch. Tanmateix, aquesta fatiga sí que
s’està escampant per les societats del nord d’Europa, i les xifres de l’OCDE del darrer any són les més
baixes en la història de l’organització.

Honorable Sr. Antoni Comas, Conseller de la Generalitat de Catalunya. Il·lustríssim Sr. Pere Junyent, Alcalde de Sitges. Il·lustríssima Sra. Teresa Mogín, Directora General d’Acció Social, del Menor i de la
Família. Il·lustríssima Sra. Rosa Maria Pujol, Secretària General de Joventut. Estimats amics. En primer
lloc voldria excusar la presència, avui, de la comissària Emma Bonino, que en un principi havia de ser
present aquí per adreçar-vos unes paraules en la
clausura d’aquest I Congrés Europeu del Voluntariat.
Malauradament ha hagut de romandre a Brussel·les,
però demà passat serà a Barcelona per participar, a
la nit, en el I Festival Europeu de la Solidaritat, que
tindrà lloc al Palau Sant Jordi. Jo us porto un missatge
d’ànims de part seva, i voldria aprofitar, també, per
completar algunes de les idees que ja començàrem a
apuntar ahir, durant el col·loqui que mantinguérem
a la taula rodona, sobre la cooperació al desenvolupament i l’ajuda humanitària.
Sens dubte haureu parlat durant aquestes jornades de la celebració històrica que vivim, de la interdependència, de la globalització de l’economia, del
món que cada cop se’ns va fent més petit, i que
cada cop canvia més ràpidament –si bé no sempre
cap a millor. I si mirem enrere i contemplem què ha
estat el s. XX, probablement ens adonarem que en
molts àmbits la humanitat ha retrocedit cap a la
barbàrie. N’hi ha prou amb assenyalar les guerres
que s’han multiplicat al llarg del segle, els conflictes,
la creixent intolerància, o la major diversitat entre el
nord desenvolupat i el sud en desenvolupament
que destacàvem ahir. I en aquest entorn de canvi,
Europa també està canviant. Potser ahir jo vaig posar èmfasi en la importància econòmica de la Comunitat Europea, sobretot pel fet que sigui la primera potència econòmica i comercial del món, i alhora
el primer donant mundial, amb aproximadament
un 60% de tota l’ajuda oficial al desenvolupament. I
subratllava, també, que cal que Europa segueixi
avançant, ja que és en certa manera com una bici31
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Els països en desenvolupament depenen cada
cop més dels ingressos per comerç, inversions exteriors i sector privat, més que de l’ajuda oficial al desenvolupament que reben del nord. Com dèiem
ahir, actualment aquesta relació és de 10 a 1.
Amb aquestes diferències de renda és evident que
no pot existir una política d’immigració, de visats, o
policíaca, ni tan sols –com denuncien els nostres
amics marroquins– aixecant o pretenent aixecar al
Mediterrani el mateix mur que esfondràrem a Alemanya. Serà impossible aturar l’arribada creixent
d’immigrants a Europa si no contribuïm al desenvolupament dels nostres veïns. I el desenvolupament,
com us dic, no es pot basar únicament en ajuda. El
Marroc depèn més del comerç amb la Comunitat
que la pròpia Espanya. El 75% del comerç exterior
del Marroc es fa amb la Comunitat. En canvi, en el
cas d’Espanya, aquesta xifra gira al voltant del 6065%. Un país que es troba tan aferrat econòmicament a la Comunitat necessita que els seus productes puguin arribar a aquest mercat. Quan es parla de
tomàquets, cítrics o fruits secs d’altres països del
Mediterrani, els espanyols ens tornem molt menys
solidaris i creiem que amb l’ajuda potser ja n’hi ha
prou. Però com us dic, amb l’ajuda no n’hi ha prou.
Espanya no pot pretendre que no passin els productes ni les persones i alhora tenir accés als recursos
d’aquests països en matèria d’energia, pesca, o fosfats, per exemple.
Jo no us parlaré sobre l’ajuda al desenvolupament, sinó que tan sols donaré algunes idees sobre
ajuda humanitària. De fet, com deia ahir, és una política –més que política, un valor– que reflecteix un
dels aspectes més nobles del ser humà: la compassió. L’ajuda humanitària que nasqué amb la creació
de la Creu Roja i que experimentà un creixement espectacular durant la I Guerra Mundial, quan arribà
més personal sanitari que soldats nordamericans, és
l’aspecte més saludable d’aquesta Europa que volem construir entre tots. Un punt que voldria subratllar, ja que en el debat d’ahir quedà mínimament
manifest, és la creixent violació dels drets més fonamentals, dels valors que encarna el dret humanitari
internacional, enfront de la passivitat de la comunitat internacional. I això ho demostra el següent fet:
al principi d’aquest segle, durant la I Guerra Mundial, el 90% de les víctimes eren soldats, i aquest era
un fet comprensible (els homes, que són sempre els
que van a la guerra, es dirigien a la batalla per raons
econòmiques, estratègiques i militars, i es mataven
entre ells). La Creu Roja els ajudava –«un soldat ferit
és un soldat ferit» – i auxiliava durant la guerra. No
obstant això, durant la II Guerra Mundial –que tingué lloc en aquest segle tan civilitzat que vivim– la
meitat de les víctimes no foren soldats sinó civils, el
grup més vulnerable. I ara, en aquesta darrera dècada, el 90% de les víctimes dels conflictes són dones,
infants i gent gran, i no pas aquells que combaten.
A més, assistim a una violació flagrant dels principis
més elementals. A tots ens han ensenyat des que
érem petits que no es dispara contra la Creu Roja

però, en canvi, al Zaire es bombardejaven impunement camps de refugiats davant la passivitat de la
comunitat internacional.
Crec que som precisament els humanitaris qui
més constatem aquest retorn a la barbàrie de la humanitat, perquè ens trobem allí on hi ha vides per
salvar i sofriment humà. L’Oficina Humanitària de la
Comunitat Europea (ECHO), que actualment és el
primer donant mundial d’ajuda humanitària (un
25% de l’ajuda mundial, el mateix que els 15 Estats
membres de la UE), és present a més de 60 països
amb conflictes, i aquests es multipliquen any rere
any alhora que esdevenen més complexos. Cada vegada es respecten menys les normes bàsiques del
dret humanitari internacional, i cada vegada es té
menys accés a les víctimes ja que els governs ho impedeixen. Tenim exemples com el de Kabul, a l’Afganistan, on el règim d’aquests llunàtics, els talibans, impedeix no només que treballin dones entre
el personal expatriat de les ONGs sinó que no permet que aquestes puguin rebre ajuda humanitària.
Com sabeu, a Kabul les dones no poden treballar,
anar a la universitat o sortir a passejar soles pel carrer, i molt menys tenir accés a l’ajuda humanitària
internacional. Arreu es donen casos com aquest o
com els que hem viscut a l’est del Zaire l’any passat
o els que vivim actualment a Kosovo i Chiapas. I
també tots els conflictes que hem viscut a l’Àfrica; a
Sierra Leone, a Etiòpia, a Eritrea i al sud del Sudan.
Sudan és un país que porta quinze anys immers en
una guerra civil, on hi ha hagut més de 4 milions de
desplaçats i han mort més d’un milió i mig d’éssers
humans per culpa d’aquesta combinació diabòlica
entre guerra i fam. I tot això té lloc davant la passivitat internacional.
Jo voldria subratllar un element que em sembla
fonamental, ja que moltes vegades s’acusa a les organitzacions humanitàries de passivitat, de desviacions de l’ajuda, o es diu que un 20% dels aliments i
medicaments que s’envien no arriben a les víctimes.
I crec que la opinió pública ha de saber distingir
molt bé que si el mandat dels humanitaris –salvar vides– els porta a deixar un 10% o un 20% de l’ajuda
en mans de guerrers o personatges incontrolats no
se’ls pot acusar. Els humanitaris van desarmats. No
en conec cap que dugui una pistola o una arma
qualsevol. S’ha de cridar l’atenció de la opinió pública internacional, sobretot dels governs i dels membres de Nacions Unides, per tal que existeixi una
força multinacional que faci possible el corredor humanitari, l’espai humanitari i, especialment, que les
organitzacions humanitàries puguin portar l’ajuda a
les víctimes dels conflictes.
Crec que el mandat dels humanitaris i el mandat
dels governs que es troben a Nacions Unides és
molt diferent, i molt diferents són també les responsabilitats d’uns i altres. Per això voldria destacar
també aquest punt.
Considero que és fonamental tenir present que
l’ajuda humanitària no és mai una solució. Com a
molt és una bena; és treure la mala consciència del
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món desenvolupat enviant ajuda a les persones dels
països on tenen lloc conflictes o catàstrofes naturals. En qualsevol cas, no és mai una solució. Totes
les crisis del món, sense excepció, tenen un origen
polític, i totes elles requereixen una solució política.
Sudan, Bòsnia, Kosovo, necessiten que s’imposi la
pau, i això no es troba en les mans –en el mandat–
dels humanitaris. Sí que poden cridar l’atenció sobre el que veuen, ser testimonis d’aquestes violacions dels principis bàsics del dret humanitari o dels
drets més elementals de la persona, i aconseguir
que amb les seves acusacions es mobilitzi la opinió
pública i a través d’ella els governs. Però l’ajuda humanitària, com us dic, no pot ser mai el substitut de
l’acció política ni molt menys servir-nos com a excusa per a no actuar en l’àmbit polític. Europa és molt
generosa (com deia ahir, és el primer donant mundial), però cada vegada que ha esclatat un conflicte,
no només fora d’Europa sinó també dins el nostre
continent com fou el cas de l’antiga Iugoslàvia o ara
Kosovo, mirem a l’altra banda, als Estats Units, perquè imposin la pau. Així es féu a Dayton i així es fa
ara a Kosovo, on el Sr. Holbrooke és qui ha negociat
un acord amb el Sr. Milosevic que permeti el retorn
a casa d’alguns refugiats kosovars. Europa té la mala
consciència de no poder mantenir una política exterior comuna: tenim 15 polítiques exteriors comunes. Com diu Emma Bonino és una cacofonia. Cada
país té una política exterior pròpia però la nostra
mala consciència ens porta a enviar ajuda, a pagar,
mentre són altres (sobretot els Estats Units) els actors dels processos de pau. I, de fet, això no és cap
crítica envers els Estats Units. Crec que els europeus
hem d’interrogar-nos i preguntar-nos si volem una

Europa que sigui simplement un gran mercat, una
moneda única, o bé si volem una Europa amb un
rostre més humà, amb uns valors que inspirin una
política exterior veritablement europea.
M’agradaria finalitzar aquest breu missatge, si voleu, des de Brussel·les, des de l’Oficina Humanitària,
per animar-vos a vosaltres, que sou la part més sana
de la societat europea, a que no renuncieu a la crítica, a la diversitat. Perquè si realment volem aconseguir l’Europa de la qual us parlava, sou vosaltres qui
ho podeu fer. A Europa ningú no regala res. Cal mobilitzar-se i lluitar per allò que es desitja. I Europa
serà, en el fons, el que els europeus volem que sigui.
El model de desenvolupament sobre el que ens movem no és viable a mig termini. Si cada ciutadà del
planeta consumís el mateix que cadascun de nosaltres, els espanyols, ja faria temps que la vida sobre el
planeta s’hauria extingit. No existeixen matèries
primeres ni energia suficient per mantenir el ritme o
nivell de vida que es gaudeix en el món desenvolupat. Ja sé que això és molt fàcil de dir, i que és molt
més difícil aconseguir mica en mica un canvi d’actituds, de mentalitats, de valors. Però, sens dubte, si
aquest somni es pot fer realitat algun dia serà gràcies a organitzacions com les vostres, a la societat civil que representeu i encarneu, i al fet que les vostres preocupacions i valors tinguin cada cop més
ressò entre els polítics.
Bàsicament aquests eren alguns dels missatges
que us volia fer arribar aquesta tarda, durant la clausura del Congrés, per tal d’animar-vos a prosseguir
amb la vostra tasca i felicitar tots aquells que han fet
possible aquest I Congrés Europeu del Voluntariat en
aquesta meravellosa ciutat de Sitges. Moltes gràcies.
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Acte de Cloenda

Sra. Rosa Maria Pujol, Secretària General de
Joventut de la Generalitat de Catalunya

sobre coses bastant iguals. A mi m’agradaria parlar
només un moment sobre què ha representat tot
aquest tema de reflexió, com el fet voluntari, que
hauria de ser per a nosaltres una cosa inherent a
nosaltres mateixos i que, en definitiva, ja ho és. En
definitiva, tots vosaltres en sou un exemple; heu
passat tres dies de la vostra existència treballant per
un tema de voluntariat, per un tema que no té res a
veure teòricament amb la vostra vida privada. Per
tant, és un acte de generositat implícita. I això ho
hauríem de viure i ho hem de viure –i vostès ho han
demostrat de sobres– com un fet natural, com un
fet de la quotidianitat, de la normalització del voluntariat. Per tant, viure el voluntariat com un fet
normal, com una cosa més que estem fent a la nostra vida, a la nostra construcció personal i col·lectiva, com ho hem estat fent aquí. Em penso que val
la pena de posar-ho al nivell del conscient com un
fet natural.
I després, hi ha un altre fet que a mi m’agradaria
també posar-lo en el conscient. A mi em sembla que
totes les persones tenim una obligació moral de treballar pel fet voluntari, per treballar a les associacions de voluntariat –allò que dèiem de fer a canvi
de res, que en realitat és a canvi de molt– perquè és
un procés de generositat. I dic que és una obligació
moral perquè és una manera de contribuir a la construcció, al seguiment d’aquella societat que de fet
alguns altres, abans que nosaltres, van fer en el seu
moment. Nosaltres podem fer un plantejament de
voluntariat, perquè abans hi va haver unes altres
persones, abans que nosaltres, que ens van ensenyar a ser generosos, ens van ensenyar a treballar en
el món del voluntariat, ens van possibilitar una convivència entre tots nosaltres que ens permetia afavorir una manera de viure en pau. I viure en pau em
sembla que és el gran repte que tots tenim –no a Europa, al món–, i segurament Europa està ben posicionada en aquest moment per fer una aportació de
pau a través de la construcció de la convivència entre totes les realitats.
Hi ha un tema que també tinc ganes d’exposarvos. Permeteu-me que em refereixi referir un petit
moment als joves. Als joves com a voluntaris. Els jo-

Hola, bona tarda. Honorable Conseller, Gràcies.
Il·lustríssima Sra. M. Teresa Mogín, Directora General d’Acció Social, del Menor i de la Familia, del Ministeri d’Afers Socials. Sr. Alberto Navarro, gràcies.
Il·lustríssim Sr. Pere Junyent, alcalde de Sitges. Sr.
Jordi Turull. Distingits senyors i senyores.
Bé, arriba el moment dels acomiadaments. Jo
crec que estem aquí celebrant i felicitant-nos tots
plegats per aquests tres dies de treball en comú
que hem estat realitzant, i la veritat, jo, com a Secretària General de Joventut, sí que voldria dir-los
que, a més a més, entre el càrrec i com a persona
individual que ha tingut l’oportunitat de poder seguir de prop aquest Congrés al llarg d’aquests tres
dies, jo crec que no podem fer res menys que felicitar-nos tots nosaltres per la tasca que hem estat
portant al llarg d’aquestes hores que hem estat plegats.
De fet, hem realitzat i hem estat reflexionant
sobre aspectes comuns, sobre projectes comuns, sobre les possibilitats de treballar en equip o sobre les
no possibilitats de treballar en equip. Jo ara, mentre
escoltava el que ens deia el Sr. Navarro fa un moment, que a Europa no es regala res, sinó que hem
d’anar-ho a buscar –si bé no ens deia ben bé com
ho havíem d’anar-ho a buscar– pensava que realment estàvem vivint moments històrics, d’alguna
manera importants, perquè això significa que Europa està canviant molt, que tots nosaltres som protagonistes i alhora som ciutadans de tota aquesta
construcció, i que, per tant, nosaltres tenim un paper important en tot aquest muntatge, en tot
aquest nou sistema, en tota aquesta nova realitat
que és Europa. I si nosaltres podem treballar d’una
manera voluntària des d’un petit lloc –com és en
aquests moments des d’aquí, des de Sitges, un petit reducte d’aquesta Europa gran– segur que hi
haurà molts altres punts d’Europa que d’alguna
manera o altra, més grans, més petits, més en conjunt, i segurament amb més possibilitats que tots
nosaltres, segur que estan fent i estan reflexionant
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ves són, d’alguna manera, el reflex dels adults, del
que som nosaltres. Segons el que fem els adults, els
joves tenen un mirall o en tenen un altre, o en tenen
molts, en definitiva. Però, de fet, segons el grau de
la nostra generositat, dels adults, segurament els joves poden veure quines són aquelles coses en les
quals nosaltres fallem i en quines coses ells poden
aprendre. Quines coses poden aprendre de nosaltres com a mestres, i quines coses han de millorar,
perquè nosaltres no ho hem sabut fer prou bé. En
definitiva, tots vosaltres heu reflexionat en la ponència sobre els joves, heu reflexionat i heu treballat sobre el Servei del Voluntariat Europeu, igualment,
per tant no us haig d’explicar res. No us dono, segurament, cap aportació nova perquè no em tocava a
mi, sinó que era el Congrés el que, de fet, havia de
fer aquesta reflexió. El que passa és que ens hem de
felicitar per dedicar-nos a nosaltres mateixos aquells
espais de reflexió que, en general, la vida quotidiana
no ens deixa, perquè tenim moltes coses tots plegats.
Hi ha una altra cosa que sí que m’agradarà dir i
que m’agradarà exposar per finalitzar la meva exposició. I és felicitar l’Institut Català del Voluntariat,
que ha estat el gran impulsor i el gran promotor d’aquesta realitat que nosaltres estem realitzant avui. I
els vull felicitar, perquè han fet una aportació, jo
crec, innovadora en aquest terreny, i que també
han donat l’oportunitat a la Generalitat de Catalunya d’exercir una acció que forma part de les seves
prioritats, que és el treball de la coordinació. El treball de la coordinació entre dos departaments, entre el Departament de Benestar Social, a través de
l’Institut Català del Voluntariat, i el Departament de
Cultura, a través de la Secretaria General de Joventut. Totes les persones de l’Institut Català del Voluntariat s’han bolcat materialment per l’èxit d’aquest
Congrés, per la consecució d’un bon treball, d’una
bona reflexió, d’una bona posada en comú. I també
totes les persones de la Secretaria General de Joventut, que s’han incorporat aquests darrers temps en
aquest projecte. Entre tots dos equips han fet possible un projecte en equip, un projecte en comú. En
definitiva, jo diria –i em sembla que hi estaríem tots
d’acord– que, en aquest cas, al llarg d’aquests tres
dies, el fet voluntari ha estat possible gràcies als treballadors de l’Institut Català del Voluntariat i als treballadors de la Secretaria General de Joventut que
s’han ajuntat, han treballat conjuntament i han fet
possible, doncs, un bon treball. En el benentès, que,
realment, sense l’impuls del Sr. Jordi Turull, gerent
de l’Institut Català del Voluntariat, hagués estat potser més difícil de poder tirar endavant tot aquest
procés. Per tant, jo crec que ells han estat en aquest
cas els voluntaris, els treballadors de l’INCAVOL i els
treballadors de la Secretaria General de Joventut, i
per tant us demano un fort aplaudiment, perquè
ells han fet possible aquesta nostra aportació. Moltes gràcies.

Sra. Teresa Mogín, Directora General d’Acció
Social, del Menor i de la Família, del Ministeri de
Treball i Afers Socials
Bona tarda. Honorable Conseller, Alcalde, autoritats, amigues i amics. Jo voldria començar aquesta
tarda, abans que res, allà on acabava la Rosa; felicitant la Generalitat, el Departament de Benestar,
l’INCAVOL, Jordi Turull i tot el seu equip de col·laboradors, de voluntaris, de professionals, per l’èxit
en la convocatòria d’aquest Congrés. I perquè
aquest Congrés no només ha tingut la virtut –i ha
estat, també, Congrés Virtual– de convocar-nos,
sinó també d’aconseguir un grau de participació
important i que entre tots assolíssim un manifest
que representa la filosofia, el sentir, la plasmació
d’allò que ha treballat aquest Congrés durant dos
dies i mig.
I crec que, a més, cal ressaltar que tant el Jordi
com tots els seus col·laboradors han treballat amb
quelcom que és fonamental quan es treballa en el
voluntariat: amb competència, convicció i, sobretot, amb cor. I quan s’aconsegueixen aquests tres
punts crec que s’obté un resultat com el que hem
vist durant aquests dies. Jo voldria simplement destacar un seguit de pinzellades sobre les impressions
d’aquest mateix Congrés, de la manera de treballar
del Ministeri de Treball i Afers Socials, i la manera
com Amalia Goméz, la Secretària General, que fou
amb nosaltres durant la inauguració, mira de traslladar les estratègies que nosaltres fem i duem a terme
des dels diferents àmbits.
En primer lloc, crec que també s’ha posat de manifest en aquest Congrés que vivim en un món globalitzat, fonamentalment en l’aspecte econòmic i
comercial, però que té davant seu una sèrie d’amenaces, com ara l’exclusió social o la violència que vivim en l’àmbit privat, en el familiar, o també moltes
vegades en l’àmbit escolar i, fins i tot, com s’ha vist
recentment, en els espectacles esportius. I enfront
d’aquesta doble amenaça s’han de donar respostes
que provin d’incorporar valors, no solament de convergència des del punt de vista econòmic, sinó des
del punt de vista del benestar, de les polítiques, des
del punt de vista de valorar la cooperació envers la
confrontació. I això s’ha palpat al llarg d’aquest
Congrés i ha estat el palpitar amb que s’han expressat els diferents participants i ponents.
En segon lloc, un aspecte que jo considero important. En aquesta situació de desequilibris les ONG
no són la solució del problema, però sí que són una
part important de la solució del problema. Mentre
siguin capaces d’aquesta mobilització, d’aquesta dinamització, d’aquesta capacitat per transformar i
ser revulsiu de la societat, participen i contribueixen, sens dubte, a que els desequilibris, la situació
de vulnerabilitat, s’eviti, es pal·liï i, d’alguna manera, s’eradiqui. Crec que recents campanyes, com les
que hem vist contra el treball o la prostitució infantils, o per l’eradicació de les mines, posen en relleu
que es pot aconseguir molt si des d’aquest món as36
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sociatiu es posa com objectiu el transformar o trencar tants i tants valors que impedeixen una societat
més justa.
En tercer lloc, destacar que no només les ONG tenen un paper en la cohesió social, en la cooperació,
en les polítiques de benestar, sinó que també parlem d’un sector econòmicament productiu. Un sector que crea riquesa, que l’està creant ja al nostre
país, que genera llocs de treball i una major cohesió
i que, per tant, tindrà un paper molt rellevant ara i
en el futur. Hi ha un estudi que és a punt de presentar-se on s’indica que el tercer sector del nostre país,
el conjunt del sector no lucratiu, representa un 4%
del PIB i, per tant, té un pes important quan parlem
d’ocupació i creació de llocs de treball. Si ens referim només al tema social, segons el mateix estudi,
tenim més de 7.000 entitats que treballen precisament per aconseguir que existeixi una situació de
major benestar i justícia dins l’Estat espanyol i per als
seus ciutadans.
La tercera idea era que les ONGs viuran en un entorn cada cop més complex, tant pels reptes que
se’ls plantegen com pel que suposa de la pròpia capacitat per liderar i gestionar un capital humà. Un
capital humà que són directius, socis, gerents, personal retribuït i, sobretot, personal voluntari. Com
s’aconsegueixi instrumentar i articular la interacció
entre els diferents tipus de persones, com s’aconsegueixi una capacitat per treballar en una missió comuna dins l’ideari de cada ONG, és, sens dubte, la
major condició perquè cada ONG pugui trobar una
eficàcia i una ètica en el seu comportament i en la
traducció dels projectes que du a terme.
La següent idea que s’ha suscitat aquí, que és majoritària i s’ha recollit àmpliament en el manifest,
és la idea del voluntari com un compromís. Un
compromís personal, ètic i lliure, però sobretot
un compromís que ha de ser una vocació, un estil,
una forma. Ha de ser una filosofia de vida i, evidentment, tots hi hem de posar de la nostra part perquè és la forma més vàlida de ser ciutadà; ser actiu i
contribuir, per tant, a la riquesa i el benestar del propi país.
I, finalment, una idea que considero especialment
ressenyable en aquests moments. Les ONGs i el voluntariat viuen del coneixement i la confiança de la
societat en conjunt, del reconeixement del paper
que duen a terme. Però això s’ha de traslladar a la
societat; s’ha de plasmar què es fa i com es fa. I s’ha
de fer bé, perquè tots tenim l’obligació de contribuir que allò que realitzem, allò que les ONGs estan
fent d’una manera veritablement entregada, aconsegueixi els millors resultats.
Per acabar, permeteu-me que recordi una expressió de Benedetti, una frase que crec que recull el que
ha estat aquest Congrés: «Ens resta encara estendre
unes mans que ajudin; obrir les portes del nostre cor
i dels altres; i, sobretot, ens resta fer futur». Moltes
gràcies.

Honorable Sr. Antoni Comas, Conseller de
Benestar Social de la Generalitat de Catalunya
Il·lustríssim Sr. Alcalde de Sitges. Sra. Teresa Mogín,
Directora General d’Acció Social, del Ministeri de
Treball i Afers Socials. Sra. Secretària General de Joventut. Sr. Alberto Navarro, Director del Departament d’Ajuda Humanitària de la Comunitat Europea. Sr. Director de l’INCAVOL. Senyores i senyors.
Em correspon com a Conseller –i, a més, fer-ho
d’una forma molt sentida– agrair la tasca de tots vosaltres. Abans s’ha agraït l’actuació de la Generalitat,
de l’INCAVOL, de la Secretaria General de Joventut.
Nosaltres hem posat el marc, però aquest marc hagués estat molt insuficient, hagués estat poca cosa,
hagués servit per ben poca cosa, sinó hagués comptat amb el treball entusiasta de tots vosaltres, amb
les vostres aportacions, amb les vostres reflexions,
amb les vostres iniciatives, amb els vostres punts de
vista. Que són absolutament necessaris, no tan sols
perquè vagi endavant qualsevol encontre com
aquest, sinó que són especialment necessaris amb
tota la revisió que avui ens pertoca fer de totes les actuacions públiques o privades que es realitzen.
El món canvia molt ràpidament, res és igual de
com era fa uns pocs anys. La societat en general és
diferent. Hi ha grans canvis, i canvis que no podíem
esperar fins fa poc. Jo comentava abans d’entrar
aquí, amb el Sr. Navarro i amb el senyor alcalde,
que aquesta setmana he tingut l’oportunitat, per
exemple –és l’únic exemple que citaré–, de comprovar una realitat de la Universitat Oberta de Catalunya que a mi m’ha deixat personalment bocabadat. I
que ho vaig voler anar a comprovar, perquè quan
m’ho van explicar, jo –com Sant Tomàs– no m’ho
acabava de creure, i fins que no ho vaig comprovar
no m’ho creia del tot. Resulta que a partir del curs
proper, del mes d’octubre proper, no només a través d’Internet s’hauran acabat les dificultats de l’espai i del temps, sinó que s’hauran acabat amb els
problemes idiomàtics de comunicació directa, perquè qualsevol estudiant alemany que es comuniqui
amb el seu professor a través de la Universitat Oberta de Catalunya es podrà expressar en alemany i el
professor el sentirà en català o en castellà. I a la inversa, el professor li contestarà en català o en castellà i l’alumne el sentirà en alemany. I això amb derivacions que si és una persona, un alumne cec, el
que se li transmeti a través de document, a través
del propi Internet, ell ho sentirà traduït de llengua,
ho sentirà amb la seva pròpia llengua. I si és un sord
i li parlen, ell no ho sentirà; se li traduirà a la pantalla
amb canvi de llengua si li cal. Tot això fa només mig
any no era possible, almenys per part meva, entendre-ho. I quan m’ho van explicar fa un mes, ho vaig
voler comprovar. I com això tantes coses. S’ha parlat de la globalització de l’economia. Avui, pensar
que una empresa porta la seva comptabilitat al Pakistan, un consulting al Pakistan, és normal, o a qualsevol altre país. I tantes i tantes coses que podríem
assenyalar.
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Tot això condiciona el ciutadà, i tot això té a veure amb una realitat que hem d’assumir. Per tant, fins
ara el voluntariat havia estat una expressió de treball
a través de les entitats amb els quefers comuns, i no
era possible vertebrar i cohesionar la societat si no
existia teixit associatiu (el president Pujol, el primer
dia, en inaugurar aquest Congrés, deia: «No hagués
estat possible a Catalunya sense un teixit associatiu
fort conservar, per exemple, els aspectes de la nostra identitat»). No és possible que un país es vertebri
i cohesioni sense tenir un teixit associatiu important.
Quan en un barri amb dificultats no sorgeix teixit
associatiu que se’n faci càrrec i se l’estimi i treballi
per a ell, és inútil que hi dediquem diners, n’hem de
dedicar, però hem de procurar, sobretot, cercar que
existeixi aquest teixit associatiu. Tants i tants exemples que jo podria esmentar al respecte si aquest fos
l’objectiu d’aquestes paraules que els estic pronunciant.
Ara, per tant, aquesta vertebració i cohesió segueix existint, però l’hem de plasmar en funció de
noves realitats. M’he referit als canvis, però n’hi ha
una altra. Aquest segle que ara acaba és un segle
que s’ha distingit per la importància de les ideologies, hi ha hagut moltes guerres, totes elles fonamentades, impulsades o viscudes a través d’ideologies, siguin quines siguin. Aquestes ideologies s’han
esfumat i, en canvi, formaven part de la identitat de
la gent, formaven part de la part més intrínseca i
més profunda d’un mateix. Per a un marxista ser
marxista formava una part important de la seva
identitat. I el mateix podria dir d’altres ideologies,
de totes. Tot això se n’ha anat. I això ha deixat en el
si de la gent, no diria gran, una temença. No es veu
el futur amb la seguretat que es veia fa unes dècades. Mai no hi havia hagut cap generació que tingués el que avui tenim aquí a Europa. La joventut de
fa 30, 40 o 50 anys tenia molt menys que el que actualment té la joventut d’ara, i totes les altres generacions. I en canvi, el futur es veu amb una certa temença, perquè no acabem d’assumir aquests
canvis, perquè tota aquesta situació d’innovació
continuada i que no ha acabat encara, ens deixa
una mica perplexos, i ens deixa amb dificultat de
posicionament i d’enfortiment interior.
Què s’ha de fer davant de tot això? Ens hem de
tornar a refugiar i hem de procurar enfortir tot allò
que dóna cohesió a les persones. Ja es va esmentar
que el primer dia d’inauguració d’aquest Congrés es
va fer referència a les famílies. Aspecte que la gent fa
poc s’avergonyia de parlar-ne. Però, en canvi, la família –com ja es va dir– és un nucli important, bàsic,
d’enfortiment, de solidaritat, d’afecte, de promoció,
de transmissió de valors. Però després hi ha el teixit
associatiu, i aquí hi entra el voluntariat. És clar, no hi
ha teixit associatiu sense voluntariat, el voluntariat
serveix a través del teixit associatiu. I per tant, l’existència del teixit associatiu i d’enfortiment del teixit associatiu, i d’actualització d’aquest teixit associatiu, i de procurar cada entitat realment
incardinar-se en forma del que són els signes dels

temps, és absolutament bàsic per a les persones d’avui. Per aquesta identificació que nosaltres cerquem
–cada persona aïlladament de cara a la incardinació
amb la societat, de cara a la realització d’un mateix,
de cara a la cohesió interna– el teixit associatiu és
bàsic.
Ve't aquí, doncs, perquè jo crec que aquest Congrés no només ha estat un congrés que, com tots,
procuren realment canviar impressions, idees,
punts de vista, actualitzar coneixements, sinó que
és més important que mai. Perquè això ho observem en moltes entitats. Hi ha entitats que per no
fer aquest exercici de renovació poden quedar –i de
fet queden algunes d’elles– amb una importància
davant del barri, de la ciutat, o del sector en el qual
treballen, un pèl desactualitzades. Si tothom ha
d’acceptar els canvis profunds de la societat, el teixit associatiu ho ha de fer d’una forma especial. I ho
hem de fer també incardinant el teixit associatiu a
tot allò que els és propi. S’ha celebrat fa dos dies el
50 Aniversari de la Declaració dels Drets Humans.
S’ha dit en pocs casos que dels 30 articles de la Declaració dels Drets Humans, n’hi ha dos, dos, que es
refereixen a la importància de la identificació de la
gent amb la comunitat de la qual forma part, amb
la seva nacionalitat, i que això és font de realització
personal. Els Drets Humans, que han merescut per
a tothom, i que ho han merescut molt justament,
tots els elogis. En canvi, a vegades s’oblida aquest
aspecte que té a veure amb la identificació amb el
barri on s’està inserit, amb la ciutat de la qual el barri forma part, i amb el país en el qual es pertany.
No és possible la realització de cap persona ni l’impuls que aquesta ha de tenir de cara a aquesta realització sense aquesta identificació amb el país. Per
tant, el teixit associatiu és quelcom que s’ha d’incardinar amb la tasca que li és pròpia, amb la que
han escollit. I també s’ha d’incardinar, és clar, perquè forma part. Perquè ha de servir a les persones
del país del qual formen part. I amb les diferents
identitats, amb l’europea –amb el nostre cas, també, amb Espanya, la identitat catalana, per als catalans– i la de cadascun de vosaltres amb la dels països dels quals formeu part, és quelcom molt i molt
important.
Considerem que és molt important, que ha estat
molt important aquest Congrés, i que és molt important mantenir-se desperts, mantenir-se atents a
l’actualització del que estem fent de cara a acceptar,
de cara a poder assumir el que és la realitat canviant
que ens toca viure. Reitero el meu agraïment com a
membre del govern de Catalunya, en nom del President de la Generalitat, pel vostre treball, per la vostra tasca. I us desitjo que hagueu passat, sobretot
aquells que sou de fora, una bona estada entre nosaltres. Us agraïm molt la vostra feina, i confiem entre tots poder construir una societat millor a través
del que ens pertoca. A través d’una Europa millor i
de cadascun dels nostres països millors, poder contribuir a la realització de tota la societat a una major
justícia, a una major humanitat, a una capacitat de
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donar possibilitats a la nostra joventut. Donar també la possibilitat que aquesta ètica que ha de tenir
tot avenç en la societat i que el Sr. Navarro recordava –els nostres dèficits com a europeus– es pugui, a
través de la nostra actuació, reclamar, i impulsar en
els nostres governs. Impulsar, en definitiva, en tota

la direcció de la Unió Europea. Que tingueu un bon
retorn a casa vostra, i que tots recordem aquests
dies passats amb joia. I, sobretot, procurem posar
l’accent, posar en actuació, tenir com a exemple, i
anar actualitzant tot el que durant aquests dies hem
treballat. Moltes gràcies.
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Ponències

Sra. Liz Burns

diferències entre països i el segon de diferències
dins d’un sol país. A Suècia, totes les persones que
treballen en organitzacions de voluntariat, tant en
feines remunerades com sense remunerar, es consideren voluntàries; a més, totes les persones que siguin membres d’associacions de voluntariat també
es consideren voluntaris. Cap d’aquestes classificacions es consideraria vàlida al RU. No obstant al RU
existeixen diferents definicions de voluntariat i tasca voluntària, que difereixen principalment en l’abast dels elements que inclouen i per tant en el
punt on s’estableixen els límits. En conseqüència,
ens enfrontem immediatament a un repte important, el de trobar una definició o descripció àmpliament acceptable d’allò que entenem per voluntaris. Part d’aquest repte consisteix a determinar sens
dilació on s’han d’establir els límits i fronteres per
al propòsit d’aquest document i el seu debat. En
aquest document, treballaré amb les definicions següents:
Definiré voluntaris senzillament com persones
que realitzen una labor voluntària, en el context que
sigui.
Definiré labor de voluntariat caracteritzada pels
trets següents:
• En general no està remunerada.
• S’accepta per pròpia elecció.
• Està organitzada, malgrat que el grau d’organització pot variar.
• Beneficia persones alienes al cercle o família,
amics i veïns, així com un mateix.
Dins d’aquests paràmetres faig constar el que denomino cinc models de voluntariat:
(I) filantròpic o dispensador de serveis
(II) ajuda mútua o autoajuda
(III) activisme de comunitat/acció de veïnat
(IV) dirigida pel govern, a través de programes especials
(V) servei públic (per exemple, en comitès o juntes públiques)
Definiré els voluntaris com persones que treballen
en associacions o organitzacions de voluntariat, ja
sigui a canvi d’una remuneració o no.

Presidenta del European Volunteer Centre
Sinopsi
El propòsit d’aquest document consisteix, en primer lloc, a desenvolupar una visió general dels reptes fonamentals que afronta el voluntariat a mesura
que ens apropem al nou Mil·lenni i, en segon lloc,
a explorar els límits i les fronteres de la labor del
voluntariat en el camp del benestar social. El document comença amb unes reflexions sobre el llenguatge i la terminologia, i en aquesta exploració
del tema central inclou un ventall d’exemples, extrets principalment del Regne Unit (RU), d’on procedeix l’autora, però també d’altres països europeus. El document finalitza amb un breu resum
que identifica quins són, des del punt de vista de
l’autora, els factors fonamentals que conformaran
el desenvolupament del voluntariat en els pròxims
anys.

Definicions i paràmetres
Una de les característiques més notòries de l’estudi
Eurovol, «A new Civic Europe» [Una nova Europa
cívica] (1995), va ser l’extrema dificultat que va experimentar l’equip d’investigació per arribar a una
definició comuna dels termes fonamentals. Al final,
no hi havia cap definició sostenible de, per exemple, «voluntari», «labor de voluntariat» que fos comuna i individual; per aquest motiu, els estudis en
cadascun dels deu països participants presentava
un punt de partida diferent. Seria erroni considerar
necessàriament que aquesta situació suposava una
debilitat de l’estudi. Més aviat es tractava del reflex
d’una poderosa realitat en el món del voluntariat –
que les paraules signifiquen coses diferents en cada
país – una realitat encara més complexa pel fet que
dins dels països concrets pot ser que no existeixi
una definició o comprensió úniques dels termes fonamentals. Exposarem dos exemples, el primer de
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Els quatre Reptes gegantins

Unió Europea i el reforçament dels vincles entre els
estats membres. El sector del voluntariat està
sotmès a una pressió cada vegada major per desenvolupar xarxes eficaces per a l’intercanvi d’informació, el suport entre iguals i, el punt més important,
per poder plasmar i respondre a escala europea a les
evolucions de la política europea. Resulta gairebé
inevitable que el quadre actual sigui confusionari i
incert, amb l’aparició de distintes xarxes i grups de
pressió –CEV, AVE, Volonteurope, CEDAG... La Comissió Europea està desenvolupant la seva política
respecte al sector del voluntariat i els voluntaris, de
manera notable en la Resolució del 16 de desembre
de 1983 i, més recentment, en el Comunicat de
1997. El repte per al sector consisteix a trobar mitjans coherents i eficaços per influenciar i respondre;
a obtenir mitjans per donar suport als nostres col·legues de l’est i aprendre de la seva experiència, i
també per mantenir vincles amb les xarxes d’estats
que no siguin membres de la UE.
La tercera dimensió del canvi polític és el contrast
entre l’europeïtzació, és a dir el creixement del superestat per una banda i per l’altre la dissolució dels
vincles polítics com a part d’una recerca renascuda
de la identitat nacional i cultural. L’impacte d’aquest punt en les xarxes nacionals existents dins i
entre els països i regions pots ser considerable.

Les persones que treballen en el sector del voluntariat afronten una miríada de reptes, grans i petits.
Quatre d’aquests reptes mereixen el qualificatiu de
gegantins: el repte del Canvi, el repte de l’Èxit, el
repte de la Necessitat Creixent i el repte dels Recursos. Els consideraré per separat, no obstant això reconec que interactuen els uns amb i sobre els altres
de maneres distintes en moments diferents, fet que
n’augmenta la complexitat.
El Canvi gegantí
El repte del canvi és potser el més complex i estès.
Afecta tots els aspectes de l’entorn on operen les organitzacions i exigeix com a resposta ajustaments i
canvis interns constants. Prendré en consideració el
Canvi en tres aspectes: el polític, el socioeconòmic i
el personal.
Canvi polític
Els canvis polítics dirigeixen i són dirigits per altres.
Una de les dimensions importants del canvi polític
és el paper canviant dels governs i la relació fluctuant entre els sectors públic, privat i voluntari. El
principal catalitzador del canvi a Europa occidental
ha estat la despesa creixent que suposa l’estat del
benestar i l’augment de l’oposició, en particular des
del sector privat, a un «Gran Estat». A Europa oriental, naturalment, el catalitzador clau va ser el
col·lapse de les economies comunistes. S’han produït dos desenvolupaments. En primer lloc, un augment de la dependència respecte al sector del voluntariat i la beneficència per omplir els buits que ha
deixat la reducció de l’estat. Al RU ha portat a un
creixement substancial del sector del voluntariat; en
molts casos, les organitzacions de voluntaris han
arribat a acords contractuals amb el govern nacional o local per dispensar serveis fonamentals. A Europa oriental també s’ha produït un creixement del
sector del voluntariat, malgrat que sovint parteix
d’una base molt baixa i un suport mínim del govern. En segon lloc, el desenvolupament que ha
aparegut consisteix en un nou reconeixement de la
necessitat d’una societat civil forta per contrarestar
o en alguns casos absorbir el buit entre el govern i
les empreses. Les associacions i organitzacions de
voluntariat presenten clarament una força vital important per al desenvolupament de la societat civil.
L’activitat de voluntariat també és, clarament, una
de les accions fonamentals a disposició de les persones que es volen comprometre com a ciutadans
amb les seves comunitats. Més endavant tornaré al
tema de la relació amb el govern i les empreses,
però considerin en aquest punt el nou creixement
en grandària i prominència del sector del voluntariat en si mateix com un dels reptes que hem de superar.
La segona dimensió principal del canvi polític és
el mateix Projecte Europeu, amb l’expansió de la

Canvi socioeconòmic
Els principals canvis socioeconòmics que afecten directament el paper i l’obra de les organitzacions de
voluntariat són: el buit cada vegada més gran en
quasi tots els països entre rics i pobres, a mesura
que el mercat global dicta els termes i nivells d’atur;
els models canviants de treball i l’enorme creixement dels contractes a curt termini i la feina a mitja
jornada; els papers canviants dels homes i les dones,
i els canvis en la seva manera de veure’s a ells mateixos i als altres; l’impacte de l’augment de la mobilitat en la família, treball i oci; i, potser el més important per al futur immediat, el ràpid envelliment de la
població, en particular a Europa occidental. No
existeixen precedents històrics del perfil demogràfic
que apareix en l’actualitat. La realitat de viure en
una societat on una quarta part de la població té 60
anys d’edat o més comportarà molts reptes i moltes
oportunitats.
Canvis per als individus
El voluntariat és una activitat o un ventall d’activitats en les quals les persones com a individus s’impliquen o no, i en l’actualitat sabem moltes coses
sobre el conjunt de motivacions que es troben subjacents en el compromís voluntari. També hem de
tenir en compte l’impacte d’aquesta era de canvi
sens fi en les persones com a individus, ja que al seu
torn això pot influir en les eleccions i models de l’activitat del voluntariat.
Destacaria quatre canvis fonamentals relacionats
amb aquest debat per als individus. La decadència
de la política i la filosofia de la solidaritat davant de
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les forces del mercat situa un èmfasi renovat en l’individualisme i la confiança en un mateix. L’augment
de la mobilitat, el canvi dels models de treball i de
les aspiracions d’un paper en la vida o la feina s’han
combinat per modificar les estructures i la vida en
família en un sentit que ha reforçat el sentiment individual d’aïllament. Les persones ja no poden
aconseguir una sensació de seguretat en la continuïtat de la feina, de les seves relacions o del lloc on
viuen.
Com a resultat de tot això, s’han creat relacions
personals noves i diferents, construïdes al voltant
d’interessos, idees i circumstàncies compartides. Per
a moltes persones, això inclou la implicació en l’activitat voluntària compartida, que es pot convertir en
una de les constants de la vida d’una persona, un
dels principals mitjans per transformar-se en una
part connectada de la comunitat. Al mateix temps,
no hem de pensar en aquest «constant» com a continu necessàriament, o sense modificacions. Pensem
en la feina en sèrie, les relacions en sèrie i la monogàmia en sèrie; a continuació pensem en el voluntariat en sèrie. Aquest és el model per al futur.

tada per les juntes de gestió de voluntaris pot resultar molt pesada. Aquest punt també pot ser ben rebut per unes persones i temut per d’altres.
El Gegant de la necessitat creixent
És difícil no limitar-se a repetir tòpics quan es parla
de necessitat creixent. Aïllament. Pobresa desesperada davant de riqueses sense precedents. Refugiats. Drogues. Baixes de guerra, malalties, desastres naturals. Calentament global. Contaminació.
L’activitat voluntària té un paper per fer. Sol ser la
primera, a vegades l’única resposta. Les persones
demostren una voluntat de donar i treballar, una
flexibilitat i ingenuïtat que fan que el voluntariat sigui molt especial. Al mateix temps, l’activitat dels
voluntaris requereix recursos. Necessita inversions,
infraestructures i mitjans per treballar en cooperació
amb agències del sector empresarial i governamental. Cal saber reconèixer i utilitzar l’experiència i sovint els coneixements molt especialitzats que posseeixen les organitzacions de voluntariat, no només
com a recurs barat, o com a peó que s’utilitza i es
descarta a voluntat, sinó també per dissenyar estratègies i polítiques a llarg termini. El repte no consisteix únicament a comprometre’s, sinó també a
trobar el marc correcte per a un compromís eficaç,
que vagi més enllà de posar pedaços quan es produeixi una necessitat urgent.

L’Èxit gegantí
El voluntariat i l’activitat voluntària constitueixen
una de les grans històries d’èxit del nostre temps. El
ventall i els àmbits d’activitat i implicació mai no havien estat tan grans. El record d’objectius aconseguits en termes de persones auxiliades, comunitats
reforçades i noves maneres de satisfer les necessitats
és imponent. El perfil mai no havia estat tan elevat,
en particular amb governs que, amb la retòrica de la
ciutadania activa, el compromís ciutadà i les economies mixtes del benestar, estan disposats a mobilitzar i maximitzar aquest enorme recurs social i
econòmic.
Les recompenses, en termes de reconeixement,
influència i recursos, poden ser elevades. Els riscos,
en termes de pèrdua d’independència, sobreidenificació amb programes polítics i expectatives no realistes, també són igualment elevats. És això el que
vull dir amb el repte de l’èxit. El Comunicat de la CE
sobre el Paper de les organitzacions de voluntaris va
reconèixer que el sector del voluntariat era un factor
clau en l’economia social. Es tracta d’una mesura de
l’èxit. No obstant això, al mateix temps, sempre ens
hem de preguntar: de qui és el joc? qui posa les regles? i hi haurà persones que s’hi presentin voluntàries?
L’èxit comporta altres reptes. A mesura que les
organitzacions creixen i adopten una responsabilitat
més gran en tasques que solen ser complexes i exigents, han de desenvolupar plantejaments i normes
professionals per garantir la qualitat de la tasca.
Quan el lloc de treball està dominat principalment
per voluntaris sense remuneració, pot ser que
aquest fet sigui ben rebut, com un estat i reconeixement adequats, o ser temut i crear ressentiment. Al
mateix temps, la càrrega de la responsabilitat supor-

Els límits i fronteres de l’activitat de voluntariat
En un sentit, no existeixen límits per a l’activitat del
voluntariat. Si observem aquest ventall i el seu abast
en el món actual i el que les persones realment fan
com a voluntaris, les fronteres són tan àmplies que
semblen inexistents. En la realitat, evidentment, en
un lloc i temps determinats, els límits i les fronteres
existeixen i de fet són molt reals. No obstant això,
de la mateixa manera que els investigadors d’Eurovol no van poder trobar una definició o comprensió
comuna dels termes, tampoc existeix una idea universal i compartida sobre la posició dels límits o el
lloc on haurien d’estar.
En aquest cas, el meu objectiu consisteix a identificar alguns dels factores que entren en joc per establir els límits. El pes relatiu que se’ls assigna i la combinació dels factors en joc variarà inevitablement
d’un moment a un altre i d’un lloc a un altre, d’una
organització i fins i tot d’un individu a un altre. Per
tant, passo a prendre en consideració qui defineix
les fronteres i quines estructures i mecanismes són
necessaris per garantir que aquests assumptes es debatin i negociïn, i no s’imposin ni manipulin.

Factors fonamentals
Un conjunt de fronteres té el seu origen en la història i cultura dels països i de les organitzacions. Reben la influència d’idees i ideologies polítiques i reli47
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gioses i estan estretament vinculades amb els temes
relatius al dret d’associació, el dret d’una acció independent i la base moral i ètica dels drets i responsabilitats individuals. La història i les arrels del voluntariat tenen el seu propi significat. A Amèrica del
Nord, el voluntariat té les seves arrels en les tradicions pioneres d’autoconfiança, ajuda i suport mutus. En el RU i d’altres països europeus, les arrels es
troben en l’obligació a la caritat. En la majoria dels
països, la idea de servei és important. És similar en el
cas de les organitzacions. Algunes organitzacions de
voluntaris presenten una estructura i cultura basades principalment en els voluntaris; d’altres són essencialment professionals, amb una implicació voluntària limitada.
Algunes fronteres estan obertes i són expansives.
Les innovacions, la satisfacció de noves necessitats o
les maneres innovadores de satisfer-ne de velles estableixen els seus propis límits, com a mínim inicialment. Els serveis especialitzats, que en països com el
RU és més probable que desenvolupin associacions
de voluntaris, especialment en l’àmbit del benestar
social, també poden determinar els seus propis límits.
Alguns límits estan tancats i es poden definir amb
molta exactitud. Seria el cas dels límits definits per
acords contractuals, pel paper i l’estat professional i
potser per altres interessos reconeguts, com els interessos comercials o sindicals. El tema de les botigues
benèfiques com a competència deslleial és un bon
exemple d’una frontera en disputa. D’aquesta manera s’erigeixen algunes fronteres o s’imposen límits
com a resposta a la competència entre organitzacions de voluntaris, entre organitzacions de voluntariat i organitzacions comercials, i entre organismes del sector públic i del sector de voluntariat. Els
límits poden ser territorials, professionals, reguladors o polítics –o una combinació de tots.
Naturalment, existeixen límits legals a la labor de
voluntariat, com en qualsevol altre àmbit de l’activitat humana. Els ciutadans no estan menys subjectes
a la llei del seu territori quan es converteixen en voluntaris que quan van a comprar. Les organitzacions
tenen la mateixa obligació de tenir cura dels seus
voluntaris així com del personal remunerat i de
qualsevol altre membre del públic. De manera similar, quan calgui complir unes condicions o requisits
especials per treballar en determinats camps d’activitat, aquestes s’aplicaran tant als voluntaris com al
personal remunerat. Hi ha tres temes objecte d’una
preocupació continuada: els temes relacionats amb
la regulació de les societats benèfiques; les responsabilitats i obligacions de les juntes de gestió de voluntariat i dels membres individuals de la junta, i la
frontera en termes de dret laboral entre voluntaris i
empleats –en quines condicions un voluntari passa a
ser tractat com a empleat des del punt de vista del
dret? i quines implicacions suposa per a les organitzacions?
Alguns dels límits més difícils i descoratjadors per
al voluntariat sorgeixen de la manca d’oportunitats.

Es tracta de límits que resultaria més apropiat anomenar barreres, que fan que el fet de comprometre’s sigui més difícil per a unes persones que per
a d’altres. En el RU, per exemple, és més difícil per a
les persones que tenen desavantatges en altres sentits –per edat, raça, discapacitat, informació, pobresa – trobar un lloc de voluntari. Algunes barreres són
pràctiques –instal·lacions sense accés per a discapacitats, per exemple. Altres estan relacionades amb
els recursos –les organitzacions no poden proporcionar el suport extra que alguns voluntaris necessiten. D’altres vénen determinades pels beneficis del
sistema de benestar. Encara n’hi ha d’altres –les més
difícils– que són d’actitud, i intencionadament o involuntària, operen de tal manera que exclouen en
lloc d’incloure. És essencial que trobem maneres de
reduir les barreres per a l’activitat voluntària. Aquesta consisteix en la ciutadania en acció i hauria d’estar oberta a tots els ciutadans. Algunes de les evolucions més positives en el voluntariat en molts països
europeus són les que creen oportunitats d’activitat
voluntària per a persones en grups amb desavantatges –la xarxa per a projectes de persones d’edat
avançada en el sud d’Alemanya; l’European Voluntary Service Programme [Programa de Servei de Voluntariat Europeu]; el programa Millennium Volunteers [Voluntaris del Mil·leni] a la Gran Bretanya; el
programa Unemployed Voluntary Action Fund
[Fons d’Acció voluntària de persones en l’atur] a
Escòcia.
Un altre conjunt de límits és menys tangible, però
molt poderós –els límits imposats per imatges estereotipades dels voluntaris i del voluntariat. Classe
mitjana, mitjana edat, dones, aficionats, ben intencionats, bones persones. Sabem que aquestes imatges estan desfasades, no tenen res a veure amb la
realitat i en tenim proves sòlides d’investigació per a
demostrar-ho. No obstant això, els estereotips són
difícils de modificar, principalment perquè són més
fàcils i menys complexos que la realitat. Desgraciadament, els mitjans de comunicació, que haurien
de ser els nostres aliats en aquesta empresa, solen
ser els menys disposats a canviar, ja que els estereotips proporcionen millors titulars.
L’últim grup de fronteres és universalment limitador – els límits imposats per la manca de recursos.
La labor voluntària pot ser sense remunerar, però no
està lliure de despeses. Es tracta d’un recurs molt
preciós en termes humans, socials i econòmics.
Com tots els recursos, exigeix inversió si volem que
es desenvolupi amb eficàcia i arribi al seu ple potencial. Els voluntaris inverteixen el seu temps, habilitats i energia. Necessitem que els governs i les empreses inverteixin els diners necessaris per satisfer les
despeses de la formació, el suport i la gestió.

Dues qüestions fonamentals
Ens enfrontem a dues qüestions fonamentals. Qui
defineix les fronteres i estableix els límits? i quins
48
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mecanismes i estructures es necessiten per garantir
que tots els que aporten alguna cosa – govern, organitzacions, voluntaris i usuaris del servei– tinguin
un paper al negociar-los i renegociar-los al llarg del
temps?
Es tracta d’un paper fonamental en els centres de
voluntariat a escala local i nacional, tant per estar
ben informat sobre els límits i fronteres que existeixen actualment com per saber quins són favorables
i quins actuen com a barreres davant del progrés.
Per tant, es tracta d’una part essencial de la seva tasca de creació d’oportunitats per al diàleg i les xarxes, i per representar i fer pressió en favor dels voluntaris i les organitzacions de voluntariat en un
ampli ventall de fòrums. A més, en identificar i difondre una bona pràctica, ajuden a ampliar les fronteres i eixamplar els límits.

manitàries. Això es tradueix també en un augment
del nombre d’organitzacions, sobretot en el nombre d’associacions «especialitzades» que acostumen
a ser petites amb un desenvolupament geogràfic limitat, enfront de les grans organitzacions que desenvolupen la seva tasca en diversos camps d’actuació i en un àmbit geogràfic extens.
En relació amb els recursos humans, tot i que la
presència de voluntaris és una característica generalitzada a gairebé totes les organitzacions humanitàries, el pes que aquests hi tenen resulta ser molt desigual. Només en un 26% de les organitzacions
espanyoles, el nombre de voluntaris supera el 50%
dels membres que les integren i són poques les que
atorguen al voluntariat la possibilitat de participar
activament en els seus òrgans de direcció i presa de
decisions.
Quant al perfil, ens trobem davant d’un voluntariat predominantment urbà, ja que la implantació
d’associacions en el medi rural és escassa (fonamentalment, Creu Roja i Càritas). El tipus de voluntariat
que actua en un i altre àmbit té les seves pròpies peculiaritats: si a la ciutat el voluntariat manté un equilibri entre els sexes, encara que amb un lleuger predomini femení i abunden els perfils de qualificació
mitjana i mitjana-alta, a les zones rurals trobem una
majoria d’homes i un perfil sociocultural més baix.
Finalment, el fenomen del voluntariat, concebut
com a forma de participació organitzada dels ciutadans i les ciutadanes que han assumit lliurement el
compromís de cooperar en la solució dels problemes que afecten la societat en el seu conjunt, preocupa també les administracions públiques, fet que
es manifesta fonamentalment a través de l’aprovació de la Llei del voluntariat, l’article 13 de la qual estableix l’obligació de l’Administració General de
l’Estat de fomentar l’establiment de mecanismes d’assistència tècnica, programes formatius, serveis d’informació i campanyes de divulgació i reconeixement de
les activitats de voluntariat.
Com a desenvolupament d’aquesta obligació legal, l’any 1997 s’aprovà el Pla Estatal del Voluntariat, que estableix mesures i actuacions concretes al
voltant de la consecució d’aquests quatre objectius:
sensibilitzar la societat espanyola, promocionar la
participació en accions de voluntariat i les seves organitzacions, donar suport als voluntaris i a les organitzacions que hi participen i coordinar les diverses
polítiques públiques de voluntariat.
En el cas de Creu Roja Espanyola, organització
que m’honra presidir, la seva acció, des dels seus
orígens, es basa fonamentalment en el voluntariat.
Tanmateix, el concepte de voluntariat no és unívoc
sinó que evoluciona paral·lelament amb els canvis
de tot tipus que tenen lloc a la societat, per la qual
cosa cal adaptar-lo als temps si es vol que aquest
Principi Fonamental de la institució no deixi de ser
operatiu. Això, tenint en compte que la participació
a la institució adquireix el seu significat màxim en
un compromís solidari, lliurement assumit que es
manifesta en la participació activa en el respecte i la

Quatre tasques fonamentals
Si l’activitat de voluntariat ha de continuar prosperant en el nou mil·lenni, hem d’afrontar quatre tasques fonamentals.
• La consecució d’unes relacions de treball adequades amb els governs en tots els àmbits, i també
amb el sector empresarial.
• El desenvolupament i manteniment de xarxes
per a l’intercanvi d’informació, el suport mutu i la
difusió de bones pràctiques.
• La garantia de recursos per a la investigació i el
desenvolupament.
• El desenvolupament i manteniment d’estructures de representació que actuen com a portaveus
del voluntariat en tots els àmbits i proporcionen
capdavanters i inspiració.

Sr. Juan Manuel Suárez del Toro Rivero
President de Creu Roja Espanyola
A tall d’introducció
M’agradaria iniciar aquesta curta exposició, que té
com a objectiu fomentar el debat que durant els
propers dies desenvoluparem, constatant que el voluntariat, entès com un exercici conscient i responsable del nostre compromís ciutadà, però també
entès com un conjunt d’emocions que ens conviden a contribuir i participar en la construcció del
model de societat en què vivim, NO ÉS UN FENOMEN NOU.
Tanmateix, és evident que actualment, el fenomen del moviment voluntari a Espanya està patint el
que s’ha anomenat un «boom popular». Existeix
una visió favorable dels espanyols davant del fenomen de la solidaritat, cosa que s’ha traduït en un increment de la participació ja sigui en forma de
col·laboració personal o de suport econòmic cap a
tot allò que tingui relació amb organitzacions hu49
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defensa dels ideals del Moviment de la Creu Roja i
la Mitja Lluna Roja.
L’activitat de Creu Roja Espanyola es desenvolupa
a partir de l’acció voluntària des dels seus inicis. L’evolució dels programes i activitats basada en els
canvis socials que després de més de 130 anys s’han
produït en el nostre país, suposa, tanmateix, que el
voluntariat amb què actualment compta Creu Roja
Espanyola tingui poc a veure, quant al nombre, perfil, qualificació i compromís, amb el voluntariat dels
seus inicis.
D’igual manera, el volum d’activitat i la millora en
la gestió ha suposat que l’acció voluntària hagués
de ser reforçada i/o complementada per altres
col·lectius: personal remunerat com a assistència de
suport i tècnica als programes de voluntariat.
La major incidència en el creixement del nombre
de voluntaris es produeix coincidint amb el desenvolupament per part de Creu Roja Espanyola de
nous programes d’intervenció social, un increment
que és més notable a les assemblees situades a
grans ciutats: des de 92.962 l’any 1990 fins a
140.884 el 1997.
En el cas del personal amb vinculació laboral i dedicat, en especial, a l’execució de programes finançats amb càrrec als IRPF, que el 1997 va arribar a
la xifra de 1.298 persones, és en el mateix període
quan se’n registra l’augment més gran.
Com a síntesi, constato la complementarietat de
tots els col·lectius de persones que conformen els
recursos humans de Creu Roja Espanyola i la necessitat de tots ells, partint de l’eix central que suposa
l’acció voluntària.
A partir de la introducció a la situació del voluntariat a Creu Roja i a ESPANYA, recolliré quins són els
reptes que l’associacionisme espanyol ha de superar
en un futur proper. Em sembla interessant agruparles sobre la base de diferents objectius i àmbits d’acció, en el conjunt dels quals espero que trobem la
nostra missió per als propers anys.
En relació amb l’organització interna, és cert
que a Espanya hi ha una gran majoria d’associacions molt joves que han nascut en els darrers anys
i la majoria de les quals tenen també menys de
cent membres, és a dir, que són organitzacions
molt petites en la mida i sovint en el desenvolupament; però cal que demostrin una àmplia capacitat de democratització interna; les associacions
o institucions de voluntariat han de possibilitar la
canalització formal de les opinions i l’accés dels
seus membres als òrgans de direcció de les organitzacions. Només així, a través d’una democratització real de les estructures, es possibilitarà l’interès dels voluntaris en la participació i l’accés als
càrrecs directius de les organitzacions. És, doncs,
un dels reptes interns del moviment associatiu espanyol.
En el mateix àmbit cal establir un marc de complementarietat entre els voluntaris i la resta dels
col·lectius, en especial el personal remunerat de
l’organització. El diàleg entre ambdós col·lectius ha

de ser facilitat per la complementarietat dels papers
tinguts per ambdós centres dins de l’organització: la
direcció, la responsabilitat de la qual és exercida per
voluntaris, la garantia d’una gestió eficaç i eficient
amb el suport de personal remunerat i una majoria
de la intervenció, exercida, igualment, per voluntaris. La definició de rols ajudarà que el desenvolupament de l’organització no ofegui el paper fonamental del voluntariat.
Un segon nivell és el del compromís social; cada
vegada més, és necessari constatar que el voluntariat és una forma d’entendre la vida i les relacions
socials. Cal doncs, que les organitzacions de voluntariat exerceixin de plataformes de compromís
ideològic, des d’on els ciutadans que desitgin exercir el dret i deure de contribuir a la construcció
d’una societat més justa i amb majors cotes de benestar puguin desenvolupar la seva activitat solidària.
El compromís, doncs, de l’organització amb la societat i de l’organització a través dels seus membres
ha de buscar no l’activisme, no l’acció pal·liativa,
merament, sinó una intervenció que aprofundeixi
en les causes de les desigualtats i cerqui contribuir a
la desaparició d’aquelles causes.
És a partir d’aquesta constatació que es desenvolupa el tercer nivell dels reptes que el voluntariat organitzat té en l’actualitat amb el nostre país. Si als
anys vuitanta el discurs social girava al voltant d’un
benestar social facilitat per l’Estat i una concepció
d’«Estat Paternal» o «Estat Providencial», a la dècada dels noranta iniciem una nova concepció de les
relacions socials basades en un esquema de responsabilitat compartida i que s’ha anomenat «Estat Relacional». Aquest nou esquema defineix les relacions
i el desenvolupament social d’un país d’acord amb
una complementarietat entre el mercat que defineix
les relacions econòmiques, l’Estat –iniciativa pública
que garanteixi els drets fonamentals–, i el denominat tercer sector que, basant-se en la participació
ciutadana, busca el benestar social i està format per
les organitzacions socials. La defensa d’aquest espai cada vegada més consolidat és un objectiu de
les organitzacions socials a Espanya com també ho
és la consecució de suport legislatiu per defensar
aquest espai.
Com a últim repte, cal remarcar que el nostre país
ha demostrat tenir un alt nivell solidari davant de situacions límit i grans emergències ocorregudes a
qualsevol part del món (no necessito remuntar-me
lluny en el temps: tenim davant la resposta dels ciutadans espanyols a la situació que viu Centreamèrica com a conseqüència de l’huracà Mich); tanmateix, cal que aquesta solidaritat puntual sigui
adequada i es transformi en una solidaritat duradora. Les organitzacions de voluntariat hem de reaccionar davant d’un percentatge de gairebé un 30%
de la població espanyola que diu a les enquestes
que no participa en cap organització però estaria
disposada a participar-hi. La transmissió del nostre
missatge suposa, doncs, un repte immediat.
50
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• l’animació als centres
• les vacances
• la creació d’estructures innovadores
• etc.
Més enllà de l’ajuda material, l’associació es centra en el suport efectiu i l’acompanyament humà
per vèncer l’aïllament i lluitar contra l’exclusió.
A França, més de 10.000 voluntaris participen regularment i de manera activa en aquests programes, o es posen puntualment al servei de l’associació en èpoques de vacances, com el Nadal , per
exemple.
L’associació compta amb 160 assalariats, 80 dels
quals són permanents i s’encarreguen de l’activitat
dels voluntaris; per tant, estan directament implicats en el projecte associatiu.
L’associació és present a una quarantena de ciutats franceses.
També s’ha desenvolupat a d’altres països, d’Europa i Amèrica del Nord principalment.
(Estem implantats a Barcelona, per exemple).
Aquestes associacions nacionals estan agrupades
al si d’una Federació Internacional que gaudeix d’un
estatut d’Organització No Governamental i exerceix
una funció consultiva davant l’ONU.
La seva actuació és finançada en gran part (prop
del 90%) per donatius i llegats de particulars.

Organitzacions més participatives, que arriben amb
els seus ideals a un ciutadà més compromès i que
disposen d’un espai natural que els pertany i és compartit i respectat per la iniciativa pública i privada.
Organitzacions basades en el voluntariat com a
principi i que contribueixen a un millor benestar social buscant la causa i detectant noves necessitats.

Els reptes sempre suposen superació, superar traves o millorar d’acord amb circumstàncies que ho
possibilitin. Reptes que cal aconseguir:
Els límits, tanmateix, no suposen creixement sinó,
sovint, traves. Deixarem que els límits siguin marcats per l’entorn:
Límits basats en unes legislacions que busquen
protegir i promocionar: «Llei del voluntariat».
Límits basats en unes normes de convivència i desenvolupament social: defensem l’espai i el paper de
les organitzacions humanitàries, de les organitzacions de voluntariat i ho referenciem amb la iniciativa
privada i la iniciativa pública. Respectem el seu espai.
És a vegades dur l’exercici de les organitzacions
socials que han de saber retirar-se d’un sector quan
aquest passa, per diferents circumstàncies, a ser
competència de la iniciativa pública o privada.
Permeteu-me no assenyalar més límits que els
que les circumstàncies i necessitats socials ens vagin
assenyalant.
Permeteu-me també que deixi aquí la meva exposició, que espero que serveixi per aportar punts
de debat a la tasca que desenvolupem aquests dies.
Moltes gràcies a tots per la vostra atenció.

Importància del voluntariat en la nostra
associació
[NdT.- A la seva intervenció, el ponent utilitza els
termes «bénévole» i «bénévolat» en lloc de «volontaire» i «volontariat». Ell mateix explica la raó: «Això
es deu al fet que són els termes que normalment
faig servir a la nostra associació. A França existeix
certa polèmica (sens dubte molt «francofrancesa»)
sobre la utilització d’ambdues paraules. No tinc cap
intenció de tornar a plantejar aquest debat. Espero
que el contingut de la meva intervenció sigui prou
explícit per aclarir qualsevol dubte sobre el sentit
profund que per a nosaltres té el compromís «bénévole». Aquesta diferència de matís no existeix en català i, per tant, al text traduït apareixen sempre els
termes «voluntari» i «voluntariat»].
No conec tot el paisatge associatiu europeu, però
em consta que a França no hi ha gaires associacions
importants l’actuació de les quals estigui essencialment basada en el voluntariat
• o bé trobem petites associacions de voluntaris,
molt militants però poc estructurades;
• o bé grans associacions que gestionen serveis o estructures, molt professionalitzades al voltant de professions bastant clàssiques, on el voluntariat ocupa un
lloc molt restringit, i molt sovint queda reduït únicament a la presència en el Consell d’Administració que
té cura del projecte de manera desinteressada.
El desenvolupament i la història de la nostra associació mostren que sempre ha estat molt vinculada
als valors del voluntariat.

Sr. Yves-Louage
Secretari general de «Les Petits Frères
des Pauvres»
Experiència de l’associació «Les Petits Frères des Pauvres»
Breu presentació de l’associació
«Les Petits Frères des Pauvres», creada a París el
1946, és una associació reconeguda com d’utilitat
pública.
La seva actuació està essencialment orientada envers les persones de més de 50 anys d’edat, sense
recursos i que viuen soles o en situació d’escassetat.
La seva missió incideix a tres nivells:
• Portar a terme una acció concreta de lluita contra la pobresa i l’exclusió
• Inventar respostes noves
• Donar testimoni, alertar les institucions i el gran
públic
L’associació desenvolupa programes d’actuació
en diferents sectors, principalment:
• el suport domiciliari
• les ajudes financeres i administratives
51
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Naturalment, aquesta opció no està dictada per
la voluntat d’economitzar mitjans o per la mera voluntat d’ocupar el temps de lleure de joves, adults o
jubilats.
El recurs al voluntariat és molt més que un mitjà.
Forma part de l’essència de les finalitats de l’associació.
Aquesta concepció coincideix plenament amb
l’enunciat del nostre taller: el repte és l’acte d’incitar
algú, per la provocació, a fer quelcom dient-li que és
incapaç de fer-ho... res no podria resumir millor el
sentit de la nostra actuació.

Les dimensions del voluntariat
Per a nosaltres, particularment en l’àmbit de la lluita
contra la escassetat i l’exclusió, el compromís voluntari representa una doble dimensió que li atorga tot
el seu valor:
La expressió d’una solidaritat natural de base
En primer lloc, el voluntariat constitueix una manera
privilegiada d’explicar el que pot ser la solidaritat
natural de base.
Donar resposta a les dificultats que molta gent
pateix no és solament responsabilitat de l’estat o de
les col·lectivitats locals, ni dels serveis o les estructures erigides pels organismes públics o privats.
Actuar voluntàriament és una forma de dir que
l’exclusió és, en primer lloc, una qüestió de societat
més que no pas un problema social.
«Estant amb» i mitjançant gestos concrets l’acte
voluntari es compromet a renovar incansablement
els vincles de solidaritat que s’han trencat o distès.
«Estant amb» és la manera en què el voluntari fa
el paper de testimoni molest, incita a canviar de mirada i d’actitud, i alerta sobre la necessitat d’actuar
davant les situacions inacceptables.

L’acte voluntari és portador de valors
fonamentals
Per a nosaltres, l’acte voluntari s’inscriu en una
història i una tradició antigues. A la majoria dels països occidentals ens movem en un context segons el
qual l’acte voluntari i la llibertat d’associar-se formen part de les llibertats fonamentals. A França
aviat celebrarem el centenari de la llei que va consagrar aquesta llibertat, la famosa llei de 1901, a la
qual tots estem molt vinculats. Totes les temptatives
de «tocar-la» conciten grans moviments de protesta. El que està en joc és important. Efectivament:

Una capacitat d’orientar-se cap a un enfocament
innovador

L’acte voluntari és un acte lliure
El voluntariat és, més que qualsevol altra cosa, un
compromís lliure, voluntari i gratuït. És essencial
preservar-ne l’especificitat.

En segon lloc, el voluntariat és particularment apte
per plantejar-se un enfocament innovador.
És lliure per plantejar-se qualsevol iniciativa, la
qual cosa li permet intervenir en àmbits o problemes nous.
El voluntariat escapa, per naturalesa, als condicionaments que, massa sovint, els interventors professionals acostumen a trobar; és capaç d’inventar
amb més facilitat noves formes d’intervenció.
El voluntariat té missió d’identificar les noves necessitats, la d’imaginar i experimentar noves respostes, i fins i tot, molt sovint, li correspon la creació de
noves professions a partir de les noves necessitats
que van sorgint.
A més, la missió inventiva del voluntariat no es limita al servei directe. S’ha d’esmentar que també
s’aporten innovacions en els àmbits de l’organització i el funcionament. I encara que constatem que
durant uns quants anys les organitzacions associatives han intentat imitar els models de l’empresa, actualment també existeix el corrent invers: el món de
l’empresa comença a trobar coses interessants en
les formes de gestió del món associatiu.

L’acte voluntari és un acte social
Per a nosaltres, el voluntariat no és un acte aïllat i
desorganitzat, sinó que s’inscriu en un projecte associatiu que li atorga, al mateix temps, la dimensió i
el sentit.
L'organització associativa, animada i administrada pels mateixos militants, multiplica la dimensió de
l’acte individual.
El sistema de valors de referència, el contracte associatiu o la normativa associativa constitueixen l’argamassa de la cohesió i garanteixen l’ètica del compromís.
L’acte voluntari és un acte ciutadà
Actualment, comprometre’s com a voluntari és
plantejar un acte de solidaritat que anticipa certa
concepció de l’home, de la solidaritat i de la fraternitat indispensables entre els éssers humans.
És viure, de vegades fins la provocació, uns valors
essencials amb la finalitat de ser-ne testimonis.
Aquesta dimensió és cada cop més important en
la nostra vida ciutadana i democràtica. D’altra banda, els responsables polítics no s’enganyen i s’interessen cada vegada més per aquesta dimensió del
compromís associatiu.

Concretament, una gran diversitat
en les possibilitats i les formes de compromís
Per aconseguir la síntesi subtil entre la llibertat del
compromís, la necessitat d’una organització sòlida,
la necessitat de ser solidari i la missió d’innovar, hau52
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rem d’abstenir-nos d’establir massa models i de
compartimentar el voluntariat.
Una organització com la nostra haurà de gestionar simultàniament models d’organització molt diversificats, la qual cosa és, al mateix temps, necessari i ric, però extremadament incòmode.
Per il·lustrar aquestes paraules, simplement voldria posar alguns exemples molt concrets. A continuació presentaré quatre exemples de programes
que situen als voluntaris en posicions radicalment
diferents.

Ambdós tenen la mateixa exigència de qualitat i
rigor en la seva intervenció.
D’altra part, parlen el mateix llenguatge, la qual
cosa, evidentment, facilita la seva cooperació.
Al principi no és evident l’acceptació i el reconeixement del treball dels voluntaris per part dels professionals: existeix certa inquietud sobre la competència dels voluntaris, hi ha por que els voluntaris
facin la mateixa feina però sense remunerar, existeix
la recança de ser utilitzat merament en funció de la
pròpia identitat professional, ...
Només després d’alguns mesos (o fins i tot alguns
anys) de pràctica i treball conjunt poden desaparèixer certes pors per donar pas a una col·laboració
fructífera entre dos mètodes complementaris.

Exemple d’una relació d’acompanyament
a una persona gran
Un primer exemple podria ser el seguiment individual de persones grans que viuen en el seu propi
domicili o que s’allotgen en residències per a la tercera edat o en centres de llarga estada sota tractament mèdic.
Per al voluntari, es tracta de crear i mantenir una
relació duradora amb una persona aïllada, exercint,
en certa manera, la funció que podria complir la família absent o que no se’n fa càrrec (per resumir).
La intervenció del voluntari ha de cobrir, sobretot, els àmbits de relació i afectius, però sense excloure una petita reparació material, una intervenció administrativa, etc.
De vegades el voluntari pot veure’s enfrontat a
una situació difícil.
També ha d’evitar una relació massa estreta.
Aquí entrem de ple en l’enfocament de la solidaritat de base que evocava fa un moment.
Per bé que, evidentment, ens hem de preocupar
per mantenir un nivell de qualitat elevat en el reclutament, la formació, l’acompanyament i la responsabilització dels voluntaris, aquesta mena de compromís
no exigeix competències extraordinàries. Davant els
interventors professionals (serveis a domicili, assistents, etc.), el voluntari manté el mateix tipus de relació que qualsevol altra persona de l’entorn o de la família, en una mena de complementarietat.

Exemple d’un creuer pel Rin realitzat per a persones
molt dependents
Una altra situació diferent que em servirà per a plantejar un tercer exemple.
El programa que anomenem «Envellir sense Fronteres» proposa portar de creuer, durant una setmana, persones grans particularment dependents que,
durant anys, no han vist altra cosa que les quatre parets de la seva habitació.
Naturalment, una aventura així exigeix una organització sòlida i un bon entorn mèdic. D’aquest últim en formen part professionals sanitaris: metges,
infermeres i assistents.
No obstant això, tots aquests professionals sanitaris són voluntaris, ja que participen voluntàriament i
gratuïtament en l’operació. Cap d’ells porta la «bata
blanca».
A més estan barrejats amb d’altres voluntaris clàssics.
Malgrat aquest lleuger desfasament, el simple
canvi de context provocarà una actitud i un comportament diferents que modificaran en cadena el
comportament de les persones grans. Un estudi mèdic ha posat de relleu que es produeixen modificacions importants i duradores en relació amb el consum de medicaments, la continència, etc.

Exemple d’un servei d’acompanyament a persones
grans greument malaltes i pròximes a la mort

Exemple d’«Edat avançada, som aquí»

La il·lustració inversa la facilita un altre programa
que vàrem iniciar fa uns anys per a l’acompanyament a domicili de persones grans pròximes a la
mort.
En aquest programa, el paper dels equips de voluntaris és el de donar suport, en coordinació amb la
resta d’interventors, tant a la persona en qüestió
com al seu entorn, en els moments difícils i dolorosos de la malaltia i la proximitat de la mort.
Un projecte així exigeix un perfil de voluntari
molt particular, molt acuradament seleccionat, format i recolzat de manera molt activa.
En aquest nivell, l’actuació dels voluntaris i dels
professionals s’integra plenament, encara que no
s’ha de confondre.

El quart exemple me’l proporciona la inspirada actuació del moviment nord-americà «Magic-Me»,
que pretén posar en relació nens de 9/10 anys, en el
seu àmbit escolar, amb persones grans que visquin
en un centre de llarga estada situat a les proximitats.
En el transcurs dels encontres regulars (un migdia
a la setmana), s’estableix una relació al voltant del
joc, el diàleg o certes activitats simples. Aquest contacte és enriquidor tant per a l’infant com per a la
persona gran.
L’èxit i la qualitat d’aquest projecte es basen en el
multicol·laboracionisme i en la cooperació creuada
entre diferents professionals i diferents formes de
voluntariat:
• els professors i els responsables de les escoles
53
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• els equips d’assistència i la direcció dels centres
de llarga estada
• els infants voluntaris
• els seus pares
• els voluntaris adults, que s’encarreguen de dirigir dels nens.
Naturalment, aconseguir l’alquímia necessària és
una tasca bastant complexa, però que condiciona
totalment l’èxit del projecte.

litzat per cap contracte escrit, i encara que el voluntari tingui la llibertat de donar per acabat el seu
compromís).
• Però també el compromís de l’associació, que
ha de prendre el relleu en cas de defalliment del voluntari
Els assalariats permanents exerceixen un paper
estratègic, molt important per tal que les nostres actuacions tinguin continuïtat i de cara a la fidelitat
amb els compromisos; principalment actuen mitjançant la intervenció en l’organització dels equips, i
s’ocupen del reclutament de nous membres, de vegades fins i tot (encara que això és excepcional) asseguren el relleu en cas d’urgència.
D’altra banda, una «carta» que constitueix un veritable pacte associatiu, determina els valors i les tasques comuns, a més dels compromisos individuals.

Excedir els límits
Malgrat tot, a la nostra organització, el compromís
voluntari excediria fàcilment els seus límits sinó fos
suportat, reforçat i completat mitjançant la intervenció de professionals assalariats.
L’aportació d’aquests professionals és molt important, principalment en dos àmbits que solen
aparèixer com els punts dèbils del voluntariat: la
competència i la continuïtat.

Riquesa i complexitat de les relacions voluntaris
/ assalariats
Per a una institució com la nostra, és certament una
gran sort poder treballar amb voluntaris molt compromesos i entusiastes i, al mateix temps, amb professionals competents i eficaços.
Sens dubte, pels assalariats permanents que treballen en el si de la nostra associació no sempre és
fàcil treballar amb els voluntaris i realitzar-se plenament com a professionals.
Aquesta dificultat és més gran com més ens immergim en mutacions profundes en el si del moviment associatiu, que afecten tant el compromís dels
voluntaris com la definició de les tasques dels professionals.
Tot això sobrepassa el marc de la nostra intervenció, però ens mantenim particularment atents a la
construcció d’aquestes relacions entre assalariats i
voluntaris en el si de la nostra associació. Penso que
les associacions són un laboratori molt interessant,
ja que, impulsades sens dubte per la crisi de finançament dels programes socials, certes organitzacions
imaginen o emprenen operacions que sembla que
van en sentit contrari a la història, ja que proposen
utilitzar el voluntariat per compensar la manca de
personal en certs sectors.
Això representaria un veritable perill, perquè les
relacions entre assalariats i voluntaris, complexes
però riques, podrien explotar.

Desenvolupar les competències
Els programes que desenvolupem exigeixen, tal
com hem vist amb alguns exemples, que els voluntaris assumeixen cada vegada més competències
• per acompanyar gent amb dificultats o en situacions complexes
• per actuar amb els col·laboradors, realitzar intercanvis i situar-se en relació amb aquests
• per donar testimoni i alertar les institucions i els
responsables
• per no posar-se a si mateixos en situació de perill en una relació d’ajuda
La nostra organització té la gran sort de poder
comptar amb la presència d’un nombre significatiu
d’assalariats permanents, formats i experimentats,
que asseguren les missions essencials
• de reclutament i selecció dels voluntaris
• de seguiment i acompanyament d’aquests voluntaris, al dia, però sobretot en situacions delicades
o de crisi
• d’animació del treball d’equip
• de formació d’aquests voluntaris per a les tasques que han d’acomplir
Gestionar la continuïtat de les accions
La nostra associació té la particularitat de donar
prioritat a les actuacions d’acompanyament de llarga durada sobre les ajudes puntuals d’urgència.
• Acompanyem persones amb grans dificultats
fins que hagin retrobat el camí de la seva autonomia,
la qual cosa, de vegades, pot trigar uns quants anys.
• Acompanyem persones grans fins a l’últim dia
de la seva vida.
Així doncs, a la nostra associació, la noció de
compromís és molt forta.
• El compromís del voluntari (compromís lliure,
però compromís real, encara que no estigui forma-

Els reptes del demà
En la doble crisi que travessen quasi tots els països
occidentals, la crisi de les solidaritats i la crisi dels sistemes de protecció social, sobre el teló de fons de
l’augment general del temps pel lleure (a França reduirem la duració legal de la jornada laboral a 35 hores setmanals!), la qüestió del voluntariat serà cada
vegada més important, tant per l’augment de l’oferta com per l’augment de la demanda. Estic convençut que el marc associatiu serà la solució més
54
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pertinent per resoldre la paradoxa aparent que dona
títol al nostre taller, «reptes i límits del voluntariat»,
ja que permet alliberar les potencialitats de l’acte voluntari transcendint-ne, al mateix temps, els límits.
Estic convençut que el voluntariat continuarà
complint, com ha fet sempre, la seva missió de laboratori d’idees i innovacions, i que continuarà estant
a l’avantguarda de la innovació social.
En un món que, cada vegada més, intenta trobar
sentit a les coses, el compromís voluntari constitueix, sens dubte, una resposta concreta i tangible.

tat ni «l’única» percepció possible. Treballar pel canvi
vol dir obrir bé els ulls, ser permeables i arriscar.
Estic convençut que si abordem els debats amb
aquesta actitud, el Congrés serà molt útil no només
per a les persones que hi participem directament sinó
per a l’orientació de les polítiques públiques en l’àmbit social i per a la millora de les entitats no lucratives i
la seva capacitat per generar voluntariat i participació.
He volgut resumir en set reflexions principals la
meva exposició. Set reflexions per orientar el debat
sobre com fer possible el benestar social de les persones en el context europeu sense exclusions i, en
particular, sobre el paper i la relació de les administracions públiques i les entitats de voluntariat.

Carles Barba
Fundació Catalana de l’Esplai

A nous canvis socials, noves necessitats
i noves respostes

Introducció
El canvi com a context
Estem vivint moments de canvi. El canvi és el context que ens ha d’orientar a l’hora de parlar del voluntariat, de les associacions en què col·laboren i del
paper que han de tirar en la nostra societat.
Els canvis produïts en la societat actual i les seves
conseqüències en la vida de les persones ressituen la
manera com s’ha de garantir l’anomenat Estat social
europeu. El model que ha orientat l’Estat del Benestar a Europa ha entrat en crisis en molts dels seus aspectes. Per altra banda, l’existència d’un «tercer sector», diferenciat de l’Estat i del món mercantil és
una de les característiques més rellevants d’aquest
Estat social europeu.

En les darreres dècades s’estan operant canvis molt
significatius en la nostra societat les conseqüències
dels quals afecten d’una manera molt concreta la
vida de les persones i, per extensió, generen noves
necessitats socials.
Voldria destacar vuit aspectes que entenc que tenen especial rellevància des d’aquest punt de vista,
en el context europeu:
• La globalització de l’economia
• La crisi mediambiental
• La introducció massiva de les noves tecnologies
• La incorporació de la dona al treball
• La inversió de la piràmide d’edats
• L’atur i la precarietat laboral
• La dualització social i els fenòmens d’exclusió
• La immigració del Sud i de l’Est
La lògica estricta del mercat esdevé incapaç de
donar-hi solucions; ans al contrari, sovint és la causa
i l’origen de molts d’aquests fenòmens. Per altra
banda, alguns d’aquests elements simplement s’estan començant a expressar i la tendència és que es
desenvolupin de manera molt més espectacular en
els propers anys.
Les conseqüències combinades de tots aquests
canvis estan generant noves necessitats socials i, en
conseqüència, estan trastocant les prioritats en les
polítiques públiques en l’àmbit social.
Les darreres cimeres dels responsables dels governs dels estats i de les regions i ciutats europees
estan posant l’accent en la necessitat de donar resposta a les noves necessitats socials de forma
paral·lela a l’Europa econòmica.
Hi ha dues premisses clares en tot aquest procés
que és oportú destacar:
• La primera és que no és possible abordar les polítiques socials des de la perspectiva exclusiva d’un
estat o d’una nació. En la mesura que els fenòmens
són globals i que el context és obert, cal abordar-les
globalment.
• La segona premissa, és que no és possible tampoc donar resposta a les noves necessitats socials
des de la perspectiva exclusiva de les administra-

L’oportunitat del debat
El congrés que ens reuneix aquí és una magnífica
oportunitat per analitzar les característiques d’aquest canvi i per posar damunt la taula les diverses
percepcions, valoracions i propostes per a la millora
de la vida dels ciutadans.
En aquest congrés participen persones i organitzacions, representants de les administracions públiques i del tercer sector, realitats i sensibilitats locals,
nacionals i estatals diverses del context europeu,
àmbits diferents del sector social. Aquest conjunt divers i heterogeni té un doble denominador comú:
en primer lloc la voluntat de participar en la millora
del benestar social dels nostres conciutadans. En segon lloc, la voluntat i la convicció que cal abordar
aquesta tasca de forma comuna, des de la complicitat, la confiança i la concertació.
Actituds davant el canvi
Abordar un canvi demana en primer lloc obertura
mental i flexibilitat. Demana també estar disposats a
modificar coses. Demana per part de tots un esforç
de comprensió i generositat. Encarar el canvi suposa
un esforç d’humilitat, de pensar i entendre que la
«meva» realitat i la «meva» percepció no és «la» reali55
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Diversitat
La diferència és l’altra cara de la moneda. No és possible concebre una societat democràtica, solidària
i amb identitat sense incloure la diversitat i la diferència.
Diversitat i diferència enteses com a factor d’enriquiment i de pluralitat més enllà de l’estricta tolerància o civilitat. El nou escenari europeu demana
un esforç afegit en la mesura que haurà d’incorporar
de forma massiva persones i col·lectius provinents
del Sud i de l’Est, d’altres cultures i procedències.

cions públiques i que només des de la corresponsabilitat i l’acció compartida entre l’Estat i la societat
és pensable la pervivència i la possibilitat de l’Estat
Social Europeu i els valors que l’han orientat.

Quatre valors que han d’orientar les noves
respostes
Parlar de valors pot esdevenir quelcom massa abstracte per ser útil. Pràcticament tothom comparteix
els valors que han orientat l’Estat social europeu. En
tot cas, voldria posar l’accent en quatre valors que
crec que han de presidir les polítiques socials i les accions que se’n derivin en la nova etapa i sobretot en
la necessitat d’encertar en l’equilibri i en la combinació d’aquests valors: democràcia, solidaritat,
identitat i diversitat.

Un nou marc: de l’Estat Providència
a l’Estat Relacional
Històricament, l’entorn social en el sentit més ampli
ha determinat el model d’Estat que ha regit els afers
col·lectius d’una societat determinada. Així, els inicis
del desenvolupament del mercat van configurar
l’Estat Lliberal de Dret en què els drets individuals
tenien una primacia important. Posteriorment, les
societats democràtiques europees en un context
d’expansió econòmica van donar pas al model d’Estat del Benestar que hem conegut en les darreres
dècades i que ha donat passes de gegant en la garantia dels drets socials.
Els canvis socials i econòmics que hem senyalat
en el capítol primer i que, en bona part, tenen a
veure amb el context de la internacionalització i la
globalització de l’economia i les comunicacions han
posat en perill el model d’Estat anterior.
Ens trobem, doncs, en un procés de canvi en el
model d’Estat. L’anterior model no serveix i cal definir-ne un de nou. Alguns estudiosos com Xavier
Mendoza han denominat aquest nou model Estat
Relacional i han formulat els seus paràmetres.
Quins són els canvis principals entre el model
d’Estat del Benestar/Providència i l’Estat Relacional?

Democràcia
Entesa com quelcom més que una forma política
d’estructurar l’Estat i l’elecció d’uns representants
per sufragi universal. La democràcia és una manera
d’entendre la vida i l’organització social que possibilita la participació individual i social de les persones.
Enfront del que alguns estudiosos han denominat
«democràcia de baixa intensitat» en què hi ha un
excés de delegació dels afers col·lectius en uns representants i en què el ciutadà és un client o usuari
del sistema, cal proposar una «democràcia madura»
en què hi ha corresponsabilitat, amb drets i deures, i
en què els ciutadans són membres actius i protagonistes dels afers col·lectius.
Solidaritat
El valor de la solidaritat ens indica que no és possible
concebre un Estat Social únicament per a un grup
de la societat per majoritari que sigui. La solidaritat
és aquell valor que té com a objectiu que el conjunt
dels ciutadans accedeixi al benestar social.
Una societat solidària és aquella que vetlla per la
igualtat d’oportunitats, per afavorir aquelles persones i col·lectius amb més dificultats, que treballa per
reduir les desigualtats i que, en conseqüència desenvolupa polítiques per corregir la lògica del mercat
que prima la competitivitat i el més fort.

ESTAT PROVIDÈNCIA
Premisses
• El públic com a patrimoni exclusiu de l’Estat
• L’Estat és autosuficient i omnipotent
• La producció directa és la millor garantia
• L’Estat determina els objectius i prioritats
Conseqüències
• Expansió permanent recursos públics
• Inviabilitat econòmica
• Protagonisme institucional de l’Estat
• Ineficàcia social. Burocratització
• Desresponsabilització social

Identitats
Tota persona i col·lectiu necessita tenir una personalitat pròpia. És quelcom consubstancial a la condició
humana. La construcció europea ha d’evitar qualsevol tendència uniformadora i ha de garantir la personalitat i el desenvolupament de les identitats que
la conformen.
A l’arrel de molts conflictes del nostre context hi
podem trobar una mala resolució del respecte i la
consideració dels elements d’identitats de col·lectius i nacions d’Europa.

ESTAT RELACIONAL
Premisses
• El públic com a funció compartida
• Col·laboració Estat-Societat
• Primacia de la societat en la gestió
• Estat i societat concerten objectius
Conseqüències
• Aportació compartida de recursos
56
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• Sostenibilitat
• Protagonisme de la societat
• Eficàcia social. Proximitat
• Responsabilitat i mobilització social

Quatre reptes per a l’estructuració del tercer
sector
Donem un pas més. Si estem d’acord en la importància i el paper que ha de tenir el sector no lucratiu en la nova etapa de l’Europa social, hem de
ser capaços de canviar i millorar en tant que sector
per tal d’exercir la funció social que estem definint.
Voldria destacar quatre funcions bàsiques, formulades a partir d’antinòmies que han de trobar una
bona síntesi. Vagi per endavant que entenc que
hem de trobar els punts de síntesi «com a sector» i
que dins d’aquest han de coexistir entitats diverses
que poden tenir un accent o un altre en funció del
seu objecte, del seu context i de la seva història.

Cal doncs un nou marc en les relacions Estat/Societat per afrontar els afers col·lectius. L’Estat, per si
sol, esdevé incapaç de resoldre les noves i creixents
demandes socials. Es tracta en definitiva de considerar la funció pública com un afer no exclusiu de l’Estat i d’entendre la col·laboració públic-privat no només com una alternativa de gestió sinó com una
manera natural d’abordar les tasques públiques.

L’associacionisme com a instrument per a la
participació social

Prestació de serveis i mobilització social

La viabilitat de la societat del benestar no només
depèn del canvi i la reforma de l’Estat i la manera
com ha d’exercir la funció pública sinó també i sobretot de la capacitat de la societat d’organitzar-se
i estructurar-se per tal de fer front als nous reptes i
per canalitzar energies i voluntats presents a la nostra societat.
Un dels elements de canvi que s’està produint en
el darrer període i que té una importància creixent
és l’impuls i el desenvolupament d’un ampli ventall
d’iniciatives socials que sota el marc jurídic d’associacions, cooperatives, fundacions o, fins i tot, sense
cobertura jurídica, es plantegen incidir en la resolució de problemes col·lectius i des d’una perspectiva
no lucrativa treballen per l’interès general.
Aquest fenomen tal com diu Joan Subirats (1998),
va acompanyat i, en part n’és el resultat, del desvetllament del valor de la solidaritat, de la preocupació
pels problemes socials, de la disponibilitat per treballar com a voluntari, amb especial incidència entre la
gent jove.
El sector no lucratiu apareix com una forma especialment indicada d’organització de la societat que
possibilita la participació social, l’exercici de la democràcia «madura» enfront de la de «baixa intensitat», la mediació i interlocució entre l’individu i l’Estat, la mobilització social i la defensa dels drets
individuals i col·lectius, la vinculació al territori i als
elements d’identitat i proximitat, la resolució de
problemes col·lectius i la prestació de serveis socials.
El context de la Comunitat Europea, a través dels
seus tractats i organismes diversos, està recollint de
manera explícita la importància de la participació
del sector no lucratiu en la definició de les polítiques
socials, en la gestió dels serveis socials i en la vehiculació del voluntariat com a expressió de participació
ciutadana.
Sembla clar, i diversos estudis ho confirmen, que
aquelles societats que tenen un teixit associatiu més
estructurat i que han desenvolupat experiències
compartides entre institucions de l’Estat i entitats cíviques són societats més ben preparades per afrontar els reptes del canvi de segle.

El sector associatiu ha estat tradicionalment vinculat
a la detecció de necessitats socials, a la mobilització
en la reivindicació i la defensa dels drets col·lectius i
a la denúncia del seu incompliment. En aquest sentit ha tingut una funció mediadora i d’interlocució.
La nova etapa demana a més a més, que el sector
no lucratiu sigui capaç de definir projectes i de prestar serveis d’atenció a les persones.
Una adequada síntesi de la funció mobilitzadora i
la prestació de serveis aporta un factor de maduresa
al tercer sector que li permetrà jugar el paper que li
correspon en la nova etapa.
Voluntaris i professionals
Tradicionalment s’ha vinculat la tasca del sector no
lucratiu a l’acció estrictament voluntària. La capacitat per integrar voluntariat és un factor consubstancial al món associatiu i cal desenvolupar-la amb més
força en la nova etapa.
A la vegada, la complexitat, el volum de l’entitat,
la recerca d’un millor assoliment dels objectius socials i el rigor en el desenvolupament de la seva tasca demana en molts casos la incorporació de professionals remunerats a les organitzacions.
El tercer sector ha de trobar el punt d’equilibri en
l’aportació de voluntaris i professionals per poder
desenvolupar la seva nova funció en la societat.
Gestió eficaç i participació
Les associacions es caracteritzen com a instruments
per afavorir la participació dels ciutadans que volen
col·laborar en els afers col·lectius. Sovint però s’ha
associat la dinàmica de participació a inoperància,
amateurisme o inestabilitat.
El sector no lucratiu té el repte, en la nova etapa,
d’introduir en les seves organitzacions criteris de
gestió en la recerca de l’eficàcia, l’eficiència, el rigor
i la transparència.
Participació i bona gestió no són dos principis
que hagin d’estar contraposats, ans el contrari po57
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den i han d’esdevenir elements complementaris i de
potenciació recíprocs.

comú. Vol dir prendre part junt amb d’altres d’un
mateix projecte. Estat i Societat, administracions públiques i tercer sector s’han de plantejar la cooperació com a fil conductor de les seves actuacions. Una
bona pràctica a desenvolupar és la concreció de programes concrets de treball en comú, per petits i modestos que siguin, que generin experiències d’èxit.

Proximitat i coordinació
Les organitzacions del món no lucratiu es caracteritzen per la seva vinculació i proximitat a les realitats
que les han fet néixer, ja sigui territorials o sectorials
en funció de la temàtica que vol resoldre o desenvolupar. Aquest factor és el que explica en bona part, la
gran quantitat d’associacions que s’han generat en
les darreres dècades i la seva diversitat i heterogeneïtat. Una de les conseqüències d’aquest fenomen és el
que s’ha anomenat «l’atomització del tercer sector».
En la nova etapa, el tercer sector té el repte i la necessitat de coordinar-se i articular-se. En primer lloc,
perquè no és possible resoldre les seves necessitats i
mancances exclusivament des de microorganitzacions i en segon lloc, perquè exercir la seva capacitat d’interlocució i presència social en relació a les
administracions públiques i la societat en general
demana estructures de coordinació i de gestió més
àmplies.
En qualsevol cas, un element essencial en la nova
etapa és la sàvia combinació dels elements de proximitat i coordinació per tal de fer la seva acció i funció social més propera i més eficaç.

Corresponsabilitat
Aquest és un principi clau en la nova etapa. Estat i
societat es fan responsables dels afers col·lectius de
forma compartida. La responsabilitat és una garantia de compliment i pressuposa l’assumpció d’una
problemàtica o d’un objectiu. Cal generar una nova
cultura en l’assumpció de les responsabilitats específiques. La prestació de serveis públics per part del
tercer sector és un bon instrument per a una nova
distribució de responsabilitats.
Concertació
La concertació ens evoca l’acord, el pacte, el conveni, el contracte. Les actuacions en matèria social en
què l’Estat i la Societat treballen plegats requereixen
aportacions de cada part, repartiment de funcions i
compromisos a complir per ambdós costats. La concertació és el principal instrument per fer possible
els altres principis. En aquesta direcció, cal estimular
la política de convenis per sobre de la de subvencions en la mesura que la primera genera compromisos i atorga estabilitat i la segona facilita la discrecionalitat.

Pautes i criteris en la relació Estat/Societat.
Les 5 c
Hem parlat fins ara de la necessitat d’un canvi en el
model d’Estat en un sentit «relacional» que posa
l’accent en l’establiment de xarxes amb la societat.
Per altra banda, ens hem aturat a destacar la importància del tercer sector en la nova etapa social i
en la necessitat d’abordar canvis en els seus plantejaments i organització.
Sembla clar, per tant, que un element essencial
en el manteniment i desenvolupament de l’Estat Social europeu és la relació entre Estat i societat amb
uns objectius compartits. Voldria senyalar cinc pautes i criteris que han d’orientar aquesta relació i que
resumiria en 5 c:

Complicitat
Hem d’establir relacions de complicitat. La complicitat ens parla de cooperar i donar suport malgrat
no hi estiguem implicats d’una manera directa.
Pressuposa la confiança i la cooperació a altres nivells i un nivell més madur en les relacions.

Europa com a nou escenari
Vull acabar l’exposició parlant d’Europa com l’escenari en què ens haurem de moure en els propers
anys.
En el primer punt, hem parlat de la globalització
i de la impossibilitat d’abordar les polítiques socials i
el benestar de les persones des de l’estricta perspectiva d’un estat o d’una nació. Ens proposem fer possible el manteniment de l’Estat Social Europeu i els
valors que l’orienten en un nou context, Europa,
que des del punt de vista intern és divers i desigual i
des del punt de vista extern es troba en el concert
de la mundialització.
Amb aquesta filosofia comuna i pel que fa al que
avui ens reuneix, m’agradaria destacar tres aspectes
que afecten les institucions polítiques i també el tercer sector:

Confiança
Generar confiança és una de les premisses bàsiques
per possibilitar qualsevol relació positiva i de treball
en comú. La confiança fa referència a la seguretat
envers l’altre en la seva capacitat i la seva bona intencionalitat. És fonamental que en la nova etapa
l’Estat i el tercer sector es facin confiança mútuament. Explicitar el reconeixement de cadascú i accentuar les coincidències més que les diferències.
Cooperació
La cooperació fa referència a l’acció concertada entre diverses parts en un objectiu o un treball en
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Primer: Ciutats, nacions i estats
El projecte Europeu es caracteritza per la construcció d’un escenari comú a partir de la diversitat pel
que fa a la seva organització política i territorial.
Ciutats, nacions i estats conformen un mosaic divers que respon a realitats diferents i que s’han de
saber combinar adequadament. Si això és veritat en
la configuració política d’Europa, ho és molt més
quan parlem del benestar social, de la lluita contra
l’exclusió i de l’atenció a les persones.
Encertar en les polítiques específiques de cada
context és una de les garanties d’èxit en matèria social i la combinació de polítiques generals i els factors de proximitat és un dels factors més rellevants.

pus. Aquest conjunt de factors han trastocat els paràmetres que han orientat les polítiques socials a Europa en les darreres dècades. El context europeu i la
concertació entre Estat i Societat són dues premisses
que han d’orientar el benestar social dels ciutadans.
• Democràcia, solidaritat, identitat i diversitat són
quatre valors principals que hauran de trobar els
seus punts de confluència en cada context particular i que hauran de presidir qualsevol actuació pública i del tercer sector per l’assoliment de l’Estat Social
Europeu en les properes dècades.
• El model d’Estat del Benestar, tal com s’ha concebut en les darreres dècades en el context europeu, ha entrat en crisis en funció dels canvis profunds de la nostra societat. Cal prefigurar un nou
model d’Estat, l’Estat Relacional, en què la funció
pública no és patrimoni exclusiu de l’Estat, cedeix
protagonisme a la societat i cerca la corresponsabilitat i la mobilització social per garantir l’Estat Social
Europeu i els fonaments que el sustenten.
• L’existència del sector no lucratiu és un element
cabdal en la resolució dels afers col·lectius, que es
troba en una fase d’expansió amb importància creixent. És imprescindible la seva estructuració en l’escenari de l’Estat Relacional.
• El tercer sector té quatre reptes en la seva estructuració i ha de saber combinar funcions que sovint han estat antinòmies: Prestació de serveis i mobilització social. Voluntaris i professionals. Gestió
eficaç i participació. Proximitat i coordinació.
• La relació entre Estat i Societat ha d’estar presidida en la nova etapa per la concreció de cinc c:
Confiança, cooperació, corresponsabilitat, concertació i complicitat.
• El nou escenari europeu com a projecte i context
col·lectiu ha de incloure les realitats històriques i territorials diverses –ciutats, nacions i estats–, ha d’impulsar i enfortir el tercer sector i ha d’integrar els elements d’identitat i diversitat que hi són presents.

Segon: Enfortiment i xarxa en el tercer sector
En la nova etapa que hem definit, s’està demanant
al tercer sector una gran responsabilitat i se li atorga
un paper nuclear en la detecció de necessitats, en la
prestació de serveis i en el desvetllament i canalització del voluntariat.
Tanmateix, el sector no lucratiu és feble, jove des
del punt de vista de la seva maduració i està fragmentat. L’Estat, a molts països de la Unió Europea,
no l’ha alimentat especialment. Calen, al meu entendre, opcions decidides per part de les administracions públiques per donar suport i enfortir les estructures del tercer sector. Només d’aquesta manera és
pensable que el sector com a tal exerceixi la funció
que se li està demanant.
Per altra banda, ja hem dit que el tercer sector està
poc articulat i molt atomitzat. Si això és així en el
nostre país, ho és més encara en el context europeu.
Caldrà fer un esforç decidit en l’establiment de xarxes del tercer sector en el marc d’Europa capaces de
compartir experiències, projectes en comú i interlocutar amb les institucions representatives de la Unió.
Tercer: Identitat i diferència
Hem comentat abans que la identitat i la diversitat
són dos valors que s’han de combinar per a una
bona orientació del canvi.
Les administracions públiques i el tercer sector
han de considerar en els seus objectius, en les seves
polítiques, en les seves formes d’organitzar-se i en la
seva manera de fer, el treball per recollir i alimentar
els factors d’identitat de persones i col·lectius i alhora assumir i contemplar d’una manera positiva la diferència i els elements de diversitat.
Només d’aquesta manera podrem assolir el protagonisme i la participació de la societat i les seves
institucions en la resolució dels afers col·lectius i la
construcció de l’Europa social i de les persones.

Sr. Lluís Martí i Bosch

Conclusions

Dels actes de Voluntariat n’han de ser
protagonistes els voluntaris i voluntàries

Vicepresident de l’Association pour le Volontariat en Europe
Introducció
Agraeixo el fet que se m’hagi convidat a parlar-vos
perquè això em dóna l’oportunitat de posar a debat
idees que tinc fixes des de fa temps i de les quals
m’agradaria comprovar si sóc l’única persona que
les manté. En tot cas, vinc disposat al fet que em
convenceu, tot i que l’arrelament és profund i no
veig gens fàcil que canviï d’opinió.

• Els canvis en la nostra societat han generat noves
necessitats socials que demanen respostes de nou ti-

Aquest és un criteri que tinc molt adins. Penso que
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no és just que, avui per exemple, no hi puguin ser
presents els nombrosos voluntaris i voluntàries que
treballen o estudien.
Els actes de Voluntariat s’han de fer en horaris aptes per a tots els voluntaris, independentment que
després hi participin o no.
Fer-los només per a personal contractat de les entitats de Voluntariat, per a persones sensibilitzades, i
fins i tot expertes, en el tema i per a voluntaris jubilats o desvagats, em sembla una forma errònia d’enfocar la plena participació.

que no els únics, REPTES i LÍMITS del Voluntariat per
al segle XXI.

Reptes
Primer repte: El repte de la pròpia subsistència
Aquest és el primer repte i el primer escull que hem
de superar, ja que el Voluntariat entès:
• com a opció personal i lliure
• per contribuir a la millora de la societat
• amb la pròpia capacitat i temps
• sense remuneració ni incentius de cap mena
està desapareixent o corre el perill de desaparèixer a causa de les comparacions i confusions que,
des de diferents instàncies, s’estan realitzant amb
fets que, al meu modest entendre, no tenen res a
veure amb el Voluntariat.
Sinó, digueu-me:
• Per què es compara l’objecció de consciència
amb el Voluntariat, quan aquella no és voluntària i
aquest sí?
• Per què s’ofereixen incentius per fer de voluntari, quan el Voluntariat entenem que és la donació
per la donació?
• Per què s’ofereix l’alternativa voluntària de forma especial al col·lectiu d’aturats, quan al nostre entendre ser voluntari no té res a veure amb el fet de
no tenir altra cosa a fer?
• Per què es vol anomenar voluntari el servei civil
que s’oferirà, a canvi de remuneració i altres avantatges, a tothom que vulgui fer una prestació social?
Seguint aquesta regla de tres, també és voluntari
el metge que ha estudiat medicina perquè ha volgut, i el mecànic que ho fa perquè li agrada, i el conductor d’autobús que no ha trobat cap feina millor i
s’ha agafat «voluntàriament» al que se li ha ofert.
Si tot això continua endavant, s’aconseguirà que
el Voluntariat pur desaparegui.
Considerant el moviment voluntari com la mobilització ciutadana més important des de fa dècades,
creiem que el que s’hauria de fer per part del món
polític, del món empresarial i de la societat en general, és donar-li el màxim suport de tota mena: moral, logístic i material, i acomboiar les seves idees
creatives destinades a la millora de la societat d’avui.
D’altra banda, ens sembla bé que es promocionin
altres formes de participació ciutadana i, fins i tot,
aplaudim que es compensin de diferents maneres
aquestes accions, però demanem que, per favor, no
se les barregi ni se les compari amb el Voluntariat i
que, per tant, no s’hi posi en cap d’elles la paraula
«voluntari».

De Voluntariat n’han de parlar els voluntaris
– Són massa les vegades que parlen de Voluntariat persones que no són –i, sovint, que mai no han
estat– voluntàries; i que, a més, parlen de Voluntariat a públics on la majoria tampoc no són voluntaris
ni aspiren a ser-ho.
– De la mateixa manera que de política n’han de
parlar els polítics i de medicina, els metges, volem
palesar la necessitat que de Voluntariat en parlin els
voluntaris.
No vull dir que no puguin parlar de Voluntariat
metges o polítics. Vull dir que, sigui qui sigui qui
parli de Voluntariat, ha d’haver experimentat, ha de
viure o ha d’haver viscut el fet voluntari. D’altra manera es podrà explicar la teoria però no la vivència
que, en definitiva, és el que cal transmetre.

Tots som responsables del desgavell actual
Tot i sabent el públic que m’escolta en directe, el
que diré tot seguit ho adreço a tothom que està interessat pel tema Voluntariat i, molt especialment, a
tothom qui viu el fet voluntari, un col·lectiu del qual
m’agradaria rebre l’opinió.
Com a moviment actiu del país, nosaltres els voluntaris posem el nostre gra de sorra per pal·liar
l’exclusió social que pateixen molts ciutadans i per
millorar tot l’entorn, però a la vegada som conscients que la responsabilitat de buscar, trobar i aplicar la solució és de tota la societat, amb més responsabilitat per part de les persones, institucions i
entitats que políticament i econòmicament han assumit un grau més alt de representativitat i de possibilitats.
La meva pretensió de presentar-vos el que entenc
per REPTES i LÍMITS del Voluntariat és la d’estimular
a arribar al més lluny possible en la resposta personal i responsable de cadascú, de cada persona, davant la greu situació de manca de solidaritat i de
compromís que entenc que pateix el món d’avui.
REPTES i LÍMITS és un títol ben escollit, encoratjador i animador si som capaços de treure conclusions
operatives del seu estudi i, encara més, si som atrevits per portar-les a la pràctica.
Amb aquesta il·lusió, doncs, deixeu-me exposarvos breument quins entenc que són els principals,

Segon repte: El repte de conservar la pròpia llibertat
Un cop assegurada la subsistència, el Voluntariat ha
de poder actuar amb plena llibertat.
Tot i la contundent afirmació del conegut adagi
català que assegura que «Qui paga mana», el Volun60
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tariat té el repte de conservar la seva pròpia llibertat
per damunt de tot i de no deixar-se «comprar» per
qui disposa dels diners.
Nosaltres, els voluntaris, aspirem a aconseguir
una societat en la qual cada persona, cada empresa
i cada institució siguin conscients de la seva responsabilitat personal.
El món d’avui no funciona bé i de ben segur que
els de la meva generació hi tenim una gran part de
responsabilitat.
Tots els que som avui aquí estem d’acord, sens
dubte, que és injust, fins i tot inhumà, i també indigne d’una societat que es diu civilitzada i a vegades
cristiana, que el 80% dels recursos estiguin en mans
del 20% de la població, mentre el 80% de les persones malviuen lluitant per repartir-se el 20% dels
béns naturals.
Qui és el culpable d’aquest desgavell? Potser, si es
fes un estudi en profunditat, arribaríem a la conclusió que, en algun cas aïllat, el primer responsable és
la mateixa persona que viu exclosa o marginada.
Potser en segon termini en serien acusats els pares i
mares que no han exercit una paternitat responsable. En tercer lloc, és probable que els polítics del
món, especialment els del primer món, s’emportessin la condemna general. Però, en darrer terme, tots
nosaltres, la societat en general, tenim la nostra part
de responsabilitat.
És per això que ens hem de mobilitzar tots. És per
això que fa falta un Voluntariat ple de les persones
que sentin al seu interior el cuc que els desperta la
il·lusió, el lliurament, el compromís i la responsabilitat per donar-se a canvi de res, per aportar a la societat el que en justícia creuen que han de donar.
I aquesta donació, aquesta aportació, s’ha d’esperonar, s’ha d’animar, s’ha d’ajudar. Però s’ha
d’esperonar, ajudar i animar respectant plenament
la seva llibertat, escoltant el que diuen les persones
voluntàries, animant-les per tal que siguin protagonistes de la seva acció.
Perquè són aquestes les que, com diu el president
de la Generalitat de Catalunya, abans de dir «què fa
el país per mi?», sense demanar res a canvi, es pregunten: «Què puc fer jo pel meu país?»

voluntàries d’arreu per tal que posem en comú les
nostres vivències i els nostres objectius, també els
mitjans, amb les altres entitats que, com nosaltres,
en el mateix sector o en d’altres, estan treballant
vers la finalitat comuna.
Quart repte: El repte de les prioritats
del segle XXI
D’una part, el Voluntariat Social, el que es dedica a
l’atenció de persones excloses socialment, té davant
seu els 4 reptes més característics de les noves problemàtiques socials:
• Atur
• Gent gran
• Immigrants
• Sida
posats per ordre alfabètic perquè cadascun d’ells
mereix el primer lloc.
L’atur, especialment l’atur de llarga durada, és un
problema greu i prioritari que amenaça tota la societat mundial. Si no hi ha feina, no hi ha ingressos; i si
no hi ha ingressos suficients, es desestabilitza la convivència, es perd l’autonomia personal i es promou
l’exclusió social. Aquí tothom s’ha de mobilitzar per
aportar idees i solucions. També el Voluntariat.
La gent gran. Especialment en el primer món la
vida s’allarga i les persones cada dia viuen més anys.
Això que d’entrada és un benefici, també crea els
seus problemes. L’atenció a persones grans que
viuen soles o que no es poden valer per si mateixes,
és un clam a la societat per tal que tots a una hi donem solució. També el Voluntariat s’ha de mobilitzar en aquest sentit.
La immigració, que fa sortir dels seus pobles a milions de persones que tenen sobre seu l’espasa de la
fam i la mort, introdueix als nostres països un deure
d’atenció i suport humà, de respecte a les seves cultures, de proporcionar-los espai per treballar i per
viure, de tractar-los com a éssers humans que són,
amb tot el que això comporta de convivència, de tolerància i, fins i tot, d’estimació. Aquí el Voluntariat
ha de posar-hi el seu enginy i la seva creativitat.
La sida és el repte que, segons notícies recents
d’agència, reduirà la Humanitat en uns 400 milions
de persones d’aquí a l’any 2050. El Voluntariat, naturalment, hi ha de ser present mitjançant la recerca
i l’aplicació de solucions.

Tercer repte: El repte del supraassociacionisme
El món d’avui és ric en nombre d’associacions de
voluntaris, i cadascuna té els seus objectius ben definits, com també els camins que ha de seguir per
aconseguir-los.
Però avui dia, quan tot es globalitza, des de l’economia a les comunicacions, pensem que també
el Voluntariat ha d’esforçar-se més encara per tal
d’unir conceptes i treballs, d’aquí i d’allà, a fi d’assolir amb més riquesa de mitjans l’objectiu de tots
que és una Barcelona, una Catalunya, una Espanya,
una Europa, un món, una Humanitat justos i solidaris.
Deixeu-me, doncs, aprofitar aquesta tribuna per
fer una crida a totes les associacions de voluntaris i

Cinquè repte: El repte d’assolir el grau de formació
adequat
Els voluntaris som plenament conscients que el que
tenim entre mans és una feina seriosa i fins i tot
transcendent perquè afecta terceres persones i, per
tant, l’hem de realitzar amb la preparació i la formació necessàries per fer-la bé.
Nosaltres sabem que un bé mal fet és un mal i el
que nosaltres venim a donar a través del Voluntariat
és un bé que no volem que es converteixi en un
mal.
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Tenim, doncs, el repte de procurar-nos la formació que necessitem:

ció que ens segueix un món millor que el que hem
trobat.
La Conferència mundial sobre l’ESCALFAMENT
DE LA TERRA que s’acaba de celebrar a Buenos Aires
ha reclamat l’actuació de tots els estaments per resoldre el problema que tothom veu, però al qual la
majoria dels que tenen la responsabilitat principal
de posar-hi remei no aporten solucions.
Des d’aquí, ens adherim a les paraules de la Conferència i demanem la seva urgent transformació en
fets.

FORMACIÓ PENSANT EN 3 OBJECTIUS CONCRETS:
• Que l’actuació del voluntari sigui eficaç.
• Que tot voluntari se senti satisfet de la tasca que
fa i, per tant, que no perdi mai la motivació.
• Que voluntaris i voluntàries se sentin integrats
en una associació, que coneguin i estimin en profunditat, assumint els seus continguts.
Hem d’aconseguir els mitjans necessaris per posar
a l’abast de tot el Voluntariat, de cada voluntari i voluntària, la formació necessària que li permeti fer bé
el que voluntàriament s’ha compromès a fer.
No és voluntari qui fa el que pot a estones perdudes
i només amb bona voluntat, sinó qui responsablement i conscient adopta una actitud de servei, de lliurament i de disponibilitat vers l’altre i vers la societat.
Ningú no ha d’exercir de voluntari sense la preparació adequada per al que ha de fer.

Setè repte: El repte de passar del Voluntariat
tradicional al Voluntariat modern
El Voluntariat té el repte d’anar-se actualitzant constantment, de manera que la seva actuació respongui a les necessitats actuals, fent servir els mitjans
d’avui.
Per una banda:
• No limitar-se a «agafar de la mà i estirar la persona exclosa perquè s’integri», sinó anar al seu costat, motivant-la i ajudant-la a autointegrar-se, aconseguint que cadascú sigui protagonista d’ell mateix.
Això suposa un canvi en la forma d’actuar per part
del Voluntariat que, en alguns llocs, encara continua
fent una acció paternalista i de beneficència.
Per l’altra:
• Ser detectors de necessitats, vivint l’aspecte preventiu.
• Denunciar i reivindicar, exigint la solució de
problemes a qui pertoqui: professionals, administracions...

FORMACIÓ EN ELS VALORS
Els desafiaments del Voluntariat davant els profunds
canvis socials i de valors, ens obliguen a reaccionar.
El Voluntariat és un col·lectiu que viu els valors i els
transmet. La formació en els valors, doncs, ha de ser
prioritària en totes les associacions de voluntaris i
voluntàries.
Com fer-ho?
• Cada entitat pel seu compte, tenint-ho com a
prioritat en els cursos i xerrades que realitzi.
• Conjuntament, perquè així tindrem més força,
amb el suport de les institucions públiques i els mitjans de comunicació, però no organitzant-ho elles
ni ells, sinó les entitats de Voluntariat.
• Fent campanyes, organitzant concursos, creant
premis, dissenyant fórmules, realitzant vídeos, i fent
tot el que la creativitat més imaginativa pugui aportar.
• L’AVE, l’entitat en nom de la qual sóc aquí, s’ofereix a coordinar un treball en aquest sentit, si
compta amb la participació de les associacions de
voluntaris.

Límits
L’acció voluntària, com tota activitat humana, té
fronteres, i el que aquí volem assenyalar són alguns
d’aquells límits que considerem que poden fer més
mal al Voluntariat.
Quins són aquests límits?

Sisè repte: El repte de deixar a la generació que ens
segueix un món millor que el que hem trobat

El nostre primer límit és el que ens marca el món
laboral, professional i públic

Cada dia són més les associacions de voluntaris i voluntàries que treballen en favor de l’ecologia i del
respecte a la naturalesa.
El món, i per tant també el Voluntariat, té el repte
de difondre i de donar suport a una política que no
faci malbé la natura que ens envolta, que la respecti
i, fins i tot, que la millori.
És per això que demanem a totes les associacions
de voluntaris i voluntàries ecologistes, d’amics de la
terra i d’amics del mar que uneixin esforços i es facin més presents a la nostra societat, de manera
que el segle XXI vegi créixer esplendorosament la
seva acció; i al món econòmic i al món polític que
donin suport a aquesta acció, a fi que entre tots
aconseguim aquest objectiu de deixar a la genera-

La tasca del voluntari és sempre complementària
d’aquella que té assignada el professional, amb el
qual ha de col·laborar amb il·lusió i amb ganes.
Mai un voluntari o voluntària no ha de sobrepassar els límits de l’acció voluntària per endinsar-se en
el que és competència de les persones assalariades.
Si ho fes, estaria ocupant un lloc de treball.
Mai un voluntari o voluntària no ha d’estar vinculat a un organisme públic. Si ho fes, el Voluntariat
perdria el caràcter de moviment ciutadà, de base,
que li dóna bona part del seu valor.
Tant en un cas com en l’altre, esdevindria «mà
d’obra barata».
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El segon límit per a cada voluntari o voluntària està
marcat per les pròpies possibilitats
Ningú no ha de fer més del que sap fer.
En el terreny de les capacitats reals de realització,
cada persona voluntària, cada associació de voluntaris, ha d’analitzar fins on és capaç de fer bé allò
que s’ha proposat fer; i aquest serà el límit que mai
no haurà de traspassar.
El fet de ser la nostra una acció voluntària no ens
dóna cap dret a realitzar-la sense prou coneixement
de causa, especialment quan es tracta de Voluntariat Social, l’acció del qual repercuteix en altres persones.

els estils que poden diferenciar-nos i, en tot cas,
tractar d’explicar-los acuradament als possibles beneficiaris.
Un sisè límit, que no ha de ser-ho, és si alguna
vegada patim de manca de convicció i de
compromís
La convicció que el que estem fent val la pena.
L’hem de tenir tots, però és bàsica en els dirigents. I
l’hem d’inculcar a tots els voluntaris. Cada voluntari
ha de saber què fa, per què ho fa, a qui ho fa i què
passaria si ho deixés de fer.
El compromís va lligat a la persona responsable
que és el voluntari.
El voluntari ja n’és, de compromès. Parlo, naturalment de la persona que ho és perquè ho sent, no
perquè esperi «la paga» o la recompensa, o senzillament perquè li sobra temps.
Però és tan essencial el compromís que, lligat a la
responsabilitat, és el que converteix el Voluntariat
en un fet positiu i efectiu.
Si us trobeu amb algú que diu que vol ser voluntari, però no es vol comprometre a res, prescindiune. Hi sortireu guanyant.

Com a tercer límit assenyalem la possible manca de
suport extern
Tot i que els voluntaris siguem molts, som poca
cosa. Nosaltres aportem capacitat i temps, però necessitem la col·laboració i el suport extern de, per
exemple:
• Els mitjans de comunicació, que ens han d’ajudar a transmetre el nostre missatge a tota la ciutadania.
• Les administracions a tot nivell: local, regional
(en el cas de Catalunya, autonòmic), estatal, europeu, mundial, per fer possible la realització de programes i accions.
• Les institucions públiques i privades, les empreses, el món universitari, el món de l’espectacle i tots
els altres móns. Perquè tothom ha de contribuir a
fer possible que l’aportació generosa del Voluntariat
no es quedi sense fruit.
Des de l’AVE ens oferim a col·laborar-hi, a ajudar
a dissenyar el que creiem que s’hauria de fer, el que
pensem que cadascú hauria de posar a l’abast del
Voluntariat, el que entre tots podríem arribar a assolir si poséssim, en un mateix cove, les idees creatives
d’uns i les possibilitats dels altres.

El setè límit pot ser el «Repartiment de
responsabilitats»
El Voluntariat pot col·laborar en la sostenibilitat de
l’Estat del benestar aportant idees creatives i capacitat per realitzar-les, però es fa imprescindible que el
sector públic no dupliqui accions ni trepitgi el que
fan les associacions de Voluntariat.
Una vegada comprovat que els programes són
aptes, s’haurien de limitar a donar suport a les iniciatives privades, més pel que fa a continent (infraestructura, etc.) que pel que fa a contingut.
La finalitat del Voluntariat no és omplir els buits
que els governs puguin deixar en el «seu» repte
d’assolir l’Estat del benestar.
No som un «pedaç» posat allà on no arriba l’administració. No hem nascut amb aquesta finalitat.
Som un oferiment personal perquè som una escola
de valors i una necessitat social per fer un món més
humanitzat.

Un quart límit és el que fixen les necessitats del
propi entorn
Si actuem al servei d’una comunitat, hem de conèixer-ne les necessitats i mai no hem d’inventar unes
necessitats inexistents.
L’actuació del Voluntariat ha de ser la resposta
generosa i eficaç a unes necessitats comprovades i,
fins i tot, viscudes.

En síntesi
• No al Voluntariat incentivat o gratificat.
• No al Voluntariat bescanviat per hores de PSS.
• No al Voluntariat vinculat als organismes públics.
• Sí al Voluntariat basat en la gratuïtat, la responsabilitat i el compromís.
• Sí al Voluntariat com a moviment ciutadà que
sorgeix de la iniciativa privada i que rep el suport
dels governs, les institucions públiques i privades,
els mitjans de comunicació, les empreses, les universitats, i la societat en general.

Com a cinquè límit assenyalem les duplicitats
d’accions paral·leles
La qual cosa suposa que un afany desmesurat de
protagonisme no ens ha de portar a repetir accions
que ja estan realitzant altres entitats o persones.
Ho hem dit en els reptes. Hem d’unir esforços i no
pas disgregar-los.
Ens hem de parar i pensar-ho molt bé, abans de
començar una activitat que ja s’està realitzant.
Sempre serà aconsellable estudiar bé els espais i
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Reptes socials i límits de l’activitat voluntària

SI...
• Si dels actes de Voluntariat exigim i aconseguim ser
protagonistes els mateixos voluntaris i voluntàries...
• Si els voluntaris parlem de Voluntariat...
• Si totes les institucions i les persones que volem ser
societat activa ens reconeixem responsables del
desgavell actual...
• Si superem el repte de la pròpia subsistència...
• Si aconseguim conservar la pròpia llibertat...
• Si entenem que el supraassociacionisme és el que
se’ns demana a l’època de la globalització...
• Si veiem clar que al segle XXI els voluntaris socials
haurem de dedicar especial atenció a l’atur de llarga
durada, la gent gran, els immigrants i la sida...
• Si estem disposats a assolir el grau de formació que
cada voluntari necessitem...
• Si som conscients que hem de deixar a la generació que
ens segueix un món millor que el que hem trobat...
• Si fem l’esforç de donar el pas definitiu per passar
del Voluntariat tradicional al Voluntariat modern...
• Si volem complementar i mai substituir els i les professionals que treballen en l’acció social com a contractats...
• Si reconeixem els límits de la nostra pròpia capacitat a l’hora d’engegar i realitzar una acció voluntària...
• Si sabem descobrir quines són les necessitats del
propi entorn per respondre-hi amb accions que
pal·liïn o resolguin la problemàtica real existent...
• Si evitem tota mena de duplicitats i accions paral·leles...

Atur massiu
Aquell que està a l’atur busca una feina retribuïda i no
una activitat voluntària. L’activitat no retribuïda / voluntària comporta que els mitjans de subsistència estan assegurats i que no han de ser generats precisament mitjançant l’activitat voluntària. La solució al
gran problema social de disposar de llocs de treball
adequats per a totes les persones aptes per treballar
no pot buscar-se, per tant, en l’activitat voluntària.
Tanmateix, les persones aturades tenen, mitjançant
l’activitat no retribuïda, la possibilitat de contrarestar
una amenaçadora marginació social i de poder participar, fins i tot en períodes d’atur, en el desenvolupament de la societat. Alguns aturats poden, mitjançant
l’activitat no retribuïda, perfilar-se, qualificar-se i establir nous contactes que els facilitin la incorporació a la
vida laboral o potser, fins i tot, fer-la possible.
Crisi de l’estat social
L’estat social ha arribat al límit de les seves possibilitats. Ja no és possible pagar totes les prestacions socials que serien desitjables. Els municipis a Alemanya
estan tan endeutats que gairebé no poden continuar oferint prestacions voluntàries; les assignacions
per a treballs socials s’han vist reduïdes o eliminades. No es pot deixar d’escoltar la crida al voluntariat; de vegades es té la impressió que es fa més forta com menys diners hi ha a les arques dels
governants. Tanmateix, la manca de finançament
per a prestacions que han de realitzar professionals
no pot substituir-se per l’activitat voluntària. Amb
tot, els voluntaris realitzen unes tasques que cal tenir en compte, creen solidaritat i amb la seva entrega proporcionen a les persones amb necessitats –sovint persones que es troben al marge de la societat–
l’escalfor i la consciència de ser acceptades; la implicació dels voluntaris contraresta l’aïllament i evita
conseqüències pitjors.

... No ho dubteu
• ...El Voluntariat no tindrà cap límit en el desenvolupament de la seva tasca de servei al seu país, a la
seva comunitat i a la comunitat internacional.
• .. I convençuts que el que fem val la pena, amb
compromís i responsabilitat farem que el gra de sorra voluntari sigui peça clau a la gran platja de la
convivència que assolirem en el segle XXI.

Sr. Eugen Baldas
Deutccher Caritasverband
Possibilitats i límits de l’activitat voluntària
/ no retribuïda –
Aportacions del moviment del voluntariat
al procés d’integració europea

Crisi ecològica
La crisi ecològica és global des de fa temps. Els danys
mediambientals, l’excessiva contaminació de l’aire,
l’aigua i el sòl, l’extinció de les espècies vegetals i animals, l’explotació abusiva de recursos no renovables, la destrucció i desertització de comarques i regions, etc., aniquilen de manera visible els recursos
naturals de la vida. Les empreses industrials i, especialment, l’agricultura i la silvicultura tenen una participació important en el procés d’explotació de la
natura. Els esforços per al control fracassen a causa
de l’egoisme dels estats nacionals. El moviment ecologista, que també és una implicació no retribuïda /
voluntària, ha tingut en aquest camp una actuació
determinant. Ha cridat l’atenció sobre la crisi ecològica i ha motivat als responsables de l’economia i de
la política a reflexionar i a actuar internacionalment
amb l’objectiu de tractar la natura amb més respec-

Les dues grans esglésies d’Alemanya, l’Església evangèlica i la catòlica, han esmentat en el seu lema
comú, «Per un futur de solidaritat i justícia» (1997),
quatre àmbits en els quals veuen una necessitat específica de solidaritat inajornable:
1. Atur massiu
2. Crisi de l’estat social
3. Crisi ecològica
4. Procés d’integració europea
Tots els reptes esmentats afecten tot Europa en
conjunt, alguns són fins i tot problemes mundials. A
continuació provaré d’aprofundir en la qüestió de
les aportacions que el moviment del voluntariat pot
fer a la solució d’aquests reptes.
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te. Les possibilitats d’implicació voluntària són molt
limitades en aquest sector, i per això cal estar a l’expectativa del que pugui ocórrer amb la participació
del Partit Ecologista en el Govern alemany.
Malgrat que a tots els països europeus hi ha
exemples reeixits d’implicació voluntària en les àrees de l’atur, l’estat social i l’ecologia, cal reconèixer
que l’activitat no retribuïda / voluntària, per si sola
no és, ni pot ser, cap solució a aquests problemes
globals. En canvi, en el quart gran repte, el de desenvolupar socialment el procés de la unió europea,
hi ha una perspectiva diferent. En aquest cas, un
moviment de voluntariat ben coordinat pot ser una
aportació significativa. És per això que a continuació
intentaré desenvolupar d’una manera especialment
detallada les aportacions que es poden fer al procés
d’unió europea.

ciència de formes diverses d’implicació voluntària.
Qui vulgui pot endur-se a casa els suggeriments d’aquestes converses i intentar realitzar-les amb les particularitats nacionals respectives. La «Modellverbung» (Unió model) de Centres de Voluntariat de
l’Associació Càritas Alemanya s’ha dut a terme d’aquesta manera. En el Congrés del Voluntariat Europeu de Moscou del 1993, vaig tenir coneixement
per primera vegada de les experiències de centres
de voluntaris a altres països i vaig atrevir-me a pensar en aquesta nova proposta amb les possibilitats
de les associacions de beneficència pública d’Alemanya. El 1995 es va introduir la idea dels centres
voluntaris en la definició del posicionament de l’Associació Càritas Alemanya davant l’activitat voluntària. Posteriorment es va desenvolupar el projecte i a
la vegada es van crear 16 centres de voluntaris a
partir de la Jornada Internacional del Voluntariat,
del 5 de desembre del 1996; des d’aleshores, s’han
creat 26 centres de voluntaris.
L’intercanvi internacional d’informació, experiències i camins, així com també de motivacions i objectius de l’actuació social voluntària, és una aportació
decisiva del moviment del voluntariat al procés d’unió europea. Promou la integració social tenint en
compte l’actuació solidària voluntària dels ciutadans,
estableix contactes internacionals i facilita les trobades entre persones i institucions amb interessos similars. És per això que aquest Congrés de Barcelona, organitzat sota la responsabilitat de la Generalitat de
Catalunya, és important, com ho va ser l’INOVOL,
organitzat per AVE al novembre de l’any passat i del
qual vam poder treure molt de profit; i, com d’altres
congressos i tallers d’orientació internacional a altres
països, impulsarà també un intercanvi constructiu.

Aportacions del moviment voluntari al procés
d’integració europea
El procés d’unió europea continua avançant. Amb la
caiguda de les fronteres, la lliure circulació de treballadors i la concessió de llibertats per establir la residència, el procés d’unió europea ha avançat notablement. La introducció de l’euro aplanarà el procés
d’unió econòmica. En el pla polític s’han practicat
processos electorals en el camp de la consolidació
de la pau. Però en el procés d’unió social, que pretén superar els egoismes nacionals que hi ha a la societat i que intenta cobrir la necessitat de solidaritat,
encara està pendent. En aquest aspecte, un moviment social i voluntari amb orientació global pot
proporcionar un impuls decisiu.
Encara existeixen sistemes jurídics nacionals i és
en aquest nivell que es produeixen les revisions o
noves redaccions de lleis. Les experiències d’altres
països no han tingut fins ara un paper important en
la recerca d’un nou marc de condicions per a la implicació no retribuïda / voluntària en un determinat
país. Un moviment del voluntariat de composició
europea podria canviar aquesta situació de cara a
una unificació europea que afavoreixi el marc de
condicions polítiques per a l’activitat no retribuïda /
voluntària.
Mostraré en cinc etapes com es podria aconseguir això:

2a etapa. Anàlisi de la situació del voluntariat i de
la col·laboració en el camp científic
El «clima social» a favor o en contra del voluntariat,
el marc de condicions nacionals i les idees polítiques
sobre quines regulacions fomenten o obstaculitzen
la implicació voluntària, són diferents a cada país.
També són diferents els tipus d’implicació de particulars, grups, institucions i empreses i la manera
d’apropar, preparar i ajudar els voluntaris en aquesta implicació. És útil l’anàlisi de la situació de l’activitat voluntària a cada país, per comparar-la amb la
d’altres països.
L’Estudi Eurovol, encarregat per la Fundació Robert-Bosch, i l’euroestudi sobre la implicació dels
ciutadans en quatre localitats model de Catalunya,
Baden-Württemberg, Escòcia i Polònia han proporcionat similituds i diferències en relació a la disponibilitat per a la implicació, al reclutament de voluntaris i a l’activitat voluntària en els països analitzats,
que fan interessant una continuació de la feina sobre aquesta base.
La Universitat Europea del Voluntariat, organitzada per AVE, fa el possible per reunir científics de diferents països i debatre conjuntament el plantejament de temes per al voluntariat.

1a etapa: Intercanvi d’informacions i experiències
Tots els països europeus estan a favor de la implicació de la seva població; sobretot és important que
els ciutadans s’impliquin al seu municipi i en el benestar general. Cal fomentar la implicació voluntària
i millorar-ne el reconeixement social. El Tractat
d’Amsterdam diu en la seva declaració final que «la
Comunitat ha de fomentar la dimensió europea de
les associacions de voluntaris i concedir un especial
valor a l’intercanvi d’informacions i experiències»
(Tractat d’Amsterdam, 1997). L’intercanvi internacional d’idees i experiències facilita la comprensió
mútua de les situacions socials i enforteix la cons65
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3a etapa. Millora del marc de condicions polítiques
nacionals per a l’activitat voluntària amb les
experiències d’altres països
Però la comunicació recíproca d’opinions, experiències i coneixements de causa no són l’objectiu final
sinó l’inici d’una actuació europea conjunta. Només
qui conegui les experiències que existeixen en altres
països sota el marc de condicions corresponent
podrà aplicar-les adequadament per a la recerca de
solucions millors en un altre país.
Voldria il·lustrar aquesta etapa amb exemples:
A Alemanya encara no existeix un marc de condicions favorables per al foment de la implicació voluntària amb la recepció simultània de les prestacions del subsidi d’atur. A Alemanya, a la persona
que treballa 15 h o més a la setmana en una tasca
voluntària, se la considera com ocupada i perd el
dret a les prestacions socials. El legislador suposa
que una persona que treballa com a voluntària no
busca seriosament una feina retribuïda i que ja pràcticament no compta per al mercat laboral. No se
n’adona que, gràcies a l’activitat no retribuïda, la
persona, malgrat estar a l’atur, té possibilitats d’estabilització personal. D’altra banda, aquella persona
que en lloc de treballar sense retribució es lliura a
l’alcohol o es passa el temps inactiu davant la televisió i es torna cada vegada més passiu i desestabilitzat, no s’exposa al perill de perdre el seu subsidi.
L’atur és un problema europeu. La recepció de
subsidis en cas d’activitat voluntària no ha de ser criminalitzada a través de prescripcions legals. Els procediments d’altres estats de la Unió Europea demostren que això és possible. Les experiències de les
oficines de treball i dels voluntaris en situació d’atur,
per exemple a Holanda, proporcionen a Alemanya
reflexions interessants: els aturats de llarga durada o
els que es queden a l’atur i amb molt poques opcions al mercat laboral es remeten habitualment a
centres de voluntaris per trobar, en lloc d’una feina
retribuïda, una activitat no retribuïda adequada
però amb regularitat. Crec que la diferenciació per
grups problemàtics o d’altres criteris és un camí més
realista per a la desactivació de la situació legal a
Alemanya. No es tracta doncs únicament d’un intercanvi d’informacions sinó de facilitar el coneixement de regulacions legals que hagin tingut èxit, i
amb aquests arguments i amb aquesta pràctica,
desmuntar els impediments legals d’altres parts o
crear un marc de condicions més favorable.
Un nou exemple en aquest sentit: els membres de
la coalició de l’actual Govern de Bonn han acordat,
en el pacte de coalició, realitzar modificacions en el
marc de condicions per a la implicació ciutadana.
Possiblement s’iniciarà el debat sobre una Llei del
voluntariat. En alguns estats europeus concrets s’ha
regulat legalment l’activitat voluntària. A Espanya,
per exemple, existeix una Llei del voluntariat. Jo
considero que és una tasca del moviment del voluntariat, és a dir, de les institucions, grups i associacions que treballen amb voluntaris, introduir al debat a Alemanya les experiències amb la Llei del

voluntariat d’Espanya, sobretot amb la llei existent
aquí, a Catalunya, així com les experiències d’altres
països amb lleis del voluntariat (per ex. Itàlia). Això
servirà per sospesar els avantatges i inconvenients
d’una Llei del voluntariat, des del punt de vista real.
S’hauria de pensar en altres tasques que s’han
de resoldre políticament: en una cobertura social
suficient del voluntariat, en les possibilitats de deduir fiscalment les prestacions amb valor monetari,
en formes d’exempció en la formació professional i
en la professió, en regulacions legals per al foment
de la implicació voluntària de persones joves.
Si el moviment del voluntariat europeu presenta a
l’opinió pública i discuteix en debats internacionals
de forma conseqüent les pràctiques contraproduents i favorables de legislacions nacionals sobre el
voluntariat, s’arribarà a Europa, mitjançant un procés d’igualació, a un millor marc de condicions per
al voluntariat.
En realitzar modificacions legals en un país, en el
terreny del voluntariat, s’hauria de comprovar en
primer lloc si ja existeixen en altres països experiències de voluntaris i d’institucions amb voluntaris
sota les condicions que es tinguin com a objectiu.
Aquestes experiències, juntament amb les reflexions
específiques sobre la situació i el país, proporcionen
informació de si mitjançant una nova llei es podria
despertar més la motivació per al voluntariat, promoure més intensament, assegurar i mantenir l’activitat dels voluntaris que sense una nova llei. Amb les
experiències d’altres països es poden relativitzar i
optimitzar els projectes de revisió o modificació de
lleis.
4a etapa. Comparació en l'àmbit europeu de la
pràctica de subvencions i contribucions financeres
del sector públic
En la recerca d’aportacions del moviment del voluntariat al procés d’unió europea es planteja també la
qüestió de com s’ha de finançar el foment de la implicació i l’activitat voluntària / no retribuïda en
cada país i de si serà finançable en un futur. Les innovacions en el voluntariat no haurien d’anar a càrrec del finançament d’activitats de voluntaris ja existents. També s’haurien de produir intercanvis en
aquesta delicada qüestió per tal de millorar l’estructura financera en un altre país. Voldria explicar
aquesta tercera etapa prenent com a exemple el finançament de centres de voluntaris.
En molts països europeus, les plataformes del voluntariat, els centres de voluntaris, les oficines de voluntaris o les agències de voluntaris tenen una llarga
experiència. Són la garantia de nous ingressos al voluntariat, del desenvolupament d’una perspectiva
relacionada amb l’objectiu en lloc d’una recerca
personal de successors per a «càrrecs honorífics» vacants. A través dels centres de voluntaris s’atrau persones, institucions i empreses cap a la implicació social i s’hi busquen, conjuntament, camins. Els
centres de voluntaris inicien debats sobre qüestions
del voluntariat i engeguen iniciatives locals socials.
66
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La combinació d’experiències regionals en una associació pot impulsar iniciatives supraregionals i nacionals.
Tanmateix, per regla general, el treball dels centres de voluntaris no és del tot suficient sense professionals; per tant, no tan sols calen recursos materials sinó també humans. Actualment, a Alemanya,
aquest treball es finança en un 90% amb capital privat, predominantment amb recursos de la loteria,
de fundacions, de l’Església i els recursos propis de
Càritas, tot i ser evident la seva utilitat per a la societat. Però aquesta gran utilització de recursos privats
en la fase inicial difícilment es podrà mantenir a llarg
termini com a finançament habitual. Per altra banda, és difícil comprendre per què l’estat, en el pla federal, de comunitats i de municipis, s’absté en la
qüestió del cofinançament de les despeses fixes dels
centres de voluntaris.
En el context europeu, es pot observar que la majoria dels centres de voluntaris, es financen en totalment o almenys en gran part gràcies a recursos estatals, com per exemple a la Gran Bretanya, a Holanda
o a Espanya. La meva pregunta en aquest punt seria: com s’ha arribat a aquesta pràctica de subvencions ja habitual per part del sector públic? Com es
podria aconseguir també a Alemanya una participació financera de l’Estat en les despeses dels centres
de voluntaris o en les agències de voluntaris?
Fins ara, a Alemanya, les subvencions públiques
per als centres de voluntaris només han existit de
manera excepcional, concretament a Berlín i a Baden-Württemberg. El BMJFSF subvenciona aproximadament el 20% de les despeses d’assistència
científica de la Unió Model; alguns centres de voluntaris obtenen recursos de l’Administració de Treball
perquè han creat un nou lloc de treball i l’ocupen
amb una persona aturada. De moment no s’observen intencions de participar en el finançament regular dels centres de voluntaris. Crec que a Alemanya
hauríem de presentar davant l’opinió pública la necessitat d’una participació en les subvencions del
sector públic fent referència a la pràctica habitual en
altres països.
Això hauria de quedar clar: no és possible treballar amb voluntaris si no hi ha despeses i no podem
obligar els voluntaris que ho sentin com una satisfacció personal. Cal una estructura de finançament
segura. Una comparació en l'àmbit europeu pot ajudar a progressar.
Potser seria més comprensible la necessitat d’un
cofinançament estatal dels centres de voluntaris
mitjançant una actuació conjunta internacional.

ble. Voldria comentar això amb la petició de fer possible el servei voluntari per a molts més joves dels
que hi havia fins ara, una petició global del Servei
Voluntari Europeu.
A Alemanya estan de moda els serveis voluntaris a
mig termini. Em refereixo al desig de persones, sobretot joves, de prestar durant aproximadament 10
mesos un servei social voluntari, si és possible en un
altre país, amb un altre idioma i una altra cultura.
Les sol·licituds sobrepassen àmpliament les demandes existents. Les cobertures socials s’han hagut de
realitzar fins ara, en la majoria de casos, per particulars; el subsidi familiar per fills, que reben tots els estudiants, aprenents i les participants en l’«Any social
voluntari» fins als 25 anys, se suprimeix automàticament en cas de prestacions de serveis voluntaris. La
nova coalició entre socialistes i ecologistes de Bonn
inclou ara en el programa del pacte de coalició el
desenvolupament i cobertura legal dels serveis voluntaris. Hem d’incloure en aquest debat actual sobre la necessitat de cobertura legal l’exigència del
manteniment del pagament del subsidi familiar per
fills en cas de serveis voluntaris.
Sobretot es tracta també d’informar als interessats en serveis voluntaris, aconsellar-los en la seva
implicació, trobar-los un lloc apropiat i ajudar-los en
la seva preparació per aquest servei. Augmenta la
demanda de llocs per a la prestació de serveis a l’estranger. Informació, assessorament per a la implicació, assistència en la implicació i col·locació són les
tasques clàssiques dels centres de voluntaris. Aquí, a
Barcelona, els responsables dels centres de voluntaris poden establir converses internacionalment i poden prestar-se ajuda mútua en la recerca de llocs
per a la prestació de serveis. També és el lloc apropiat per a l’estructuració de l’assistència en el servei
voluntari i per intercanviar informació sobre les expectatives del servei de cara a una preparació sòlida.
Si les associacions interessades, probablement els
responsables de la Plataforma del Voluntariat, de la
Unió de Centres de Voluntaris o de les associacions
d’agències de diversos països s’unissin i busquessin
conjuntament camins per al desenvolupament d’ofertes i per a l’organització d’estructures per a la
preparació prèvia i posterior així com de l’assistència en el servei voluntari, el servei de voluntariat
europeu no acabaria sent multicultural sinó que ja
ho seria des d’un bon començament. També es
poden aprofitar els contactes existents entre agrupacions del voluntariat, associacions grups, projectes de col·laboració de l’Església i de comunitats religioses.

5a etapa. Procediment europeu coordinat per al
moviment del voluntariat des del punt de vista del
desenvolupament amb l’objectiu de garantir els
serveis voluntaris
Conjuntament amb els representants de diferents
països s’han de buscar vies de solució per a les tasques socials europees pendents, per tal que es pugui trobar en el resultat una solució global sosteni-

Conclusió
Si el Congrés Europeu de Barcelona vol quedar lliure
de la sospita de provocar un turisme de congressos,
haurien de sortir d’aquest Congrés impulsos que facin avançar el procés d’integració europea, cap a
una major implicació social i una major estructura67
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ció social de la població resident. El moviment social
en gran part com un moviment voluntari. L’Associació Càritas Alemanya es considera en el seu ideal
com a part del moviment social i el fomenta.
«Ens cal una nova cultura del sentit comú per tal
que no decaiguin les forces d’unió entre les persones, i que el ciment que manté unida a la societat no
es torni trencadís» (Wolfgang Schäuble). El movi-

ment de voluntaris té la possibilitat de subministrar
el «ciment social» que també necessitem per a la coexistència a la casa comuna europea, de la mateixa
manera que ho necessitem per a les societats nacionals.
En aquest sentit, el Congrés de Barcelona està en
el bon camí. Per això dono les gràcies als organitzadors. Els estic molt agraït per la seva atenció.

68
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Conclusions de la Ponència

Reptes i límits del voluntariat. Reptes

ministracions públiques i la societat en general demana estructures de coordinació i de gestió més
àmplies, on es posin en comú les vivències i els objectius.
• Necessitat de conviure voluntaris i personal retribuït: és necessari establir un marc de complementarietat entre els voluntaris i la resta de col·lectius, en
especial el personal remunerat. S’ha de trobar el
punt d’equilibri i no utilitzar el voluntariat com a mà
d’obra barata.
• Formació del voluntariat amb tres objectius: que
l’actuació del voluntari sigui eficaç, que se senti satisfet de la tasca que fa i que se senti integrat en
l’organització. També cal una formació en els valors.
• Democratització interna: les organitzacions de
voluntariat han de possibilitar la canalització formal
de les opinions i l’accés dels voluntaris als òrgans de
direcció de les organitzacions. Han de ser més participatives. Les organitzacions haurien de tenir en
compte l’opinió dels usuaris de la seva prestació o
servei.
• Prestació de serveis i mobilització social: amb funcions mediadores i interlocutores, i capaç de definir
projectes i de prestar serveis d’atenció a les persones.
• Exercir de plataforma o fòrum des d’on els ciutadans que ho vulguin puguin contribuir a la construcció d’una societat més justa i amb majors nivells
de benestar.
• Seguir sent un laboratori d’idees i innovacions.
Les organitzacions voluntàries són lliures d’emprendre qualsevol iniciativa i, per tant, poden intervenir
més fàcilment en àmbits o problemàtiques noves.
• Promoure la creació i desenvolupament de
punts d’informació accessibles a tothom. Aquests
centres també haurien de promoure el voluntariat,
especialment a les escoles i a les universitats.

Reptes en la definició del concepte de voluntariat
Pluralitat en les definicions i conceptes. Un primer repte és trobar una definició o descripció àmpliament
acceptable d’allò que entenem per voluntariat. En
l’àmbit europeu hi ha grans dificultats per arribar a
una definició comuna dels termes fonamentals com
ara voluntari, tasca del voluntariat o organitzacions
voluntàries. És una realitat molt més complexa perquè sovint, dins un mateix país, pot ser que no hi
hagi una definició o comprensió úniques dels termes fonamentals.
Reptes relacionats amb els propis voluntaris
• Mantenir els principis de: un acte voluntari, lliure
i gratuït; un acte social que s’inscriu en un projecte
associatiu que li dóna, a la vegada, dimensió i sentit;
un acte ciutadà, de solidaritat i fraternitat entre els homes.
• Compromís
• Competència: per assegurar qualitat.
• Transició: passar del voluntariat tradicional a un
voluntariat modern; no limitar-se a tasques paternalistes i de beneficència, sinó ser detectors de necessitats, prevenint i contribuint a cercar solucions a
les problemàtiques. Adquirir compromisos en nous
àmbits d’activitat voluntària –com, per exemple, els
esports, les arts, el medi ambient, els drets humans– amb l’objectiu de contribuir a fer un món
millor.
Reptes relacionats amb les organitzacions
• Conservar la pròpia independència per sobre de
tot i amb una responsabilitat també pròpia.
• Realitzar una gestió eficaç amb rigor, eficiència i
transparència. Amb capacitat per gestionar diferents models d’organització de programes amb perfils de voluntaris diferents segons cada cas.
• Proximitat (territorial i sectorial) i coordinació entre les diverses entitats, ja que exercir la capacitat
d’interlocució i presència social en relació a les ad-

Reptes del voluntariat relacionats amb la societat
• Defensa d’un espai social identificador, cada vegada més consolidat i respectat per la iniciativa pública i la privada. Aquest espai és fruit del reconeixe69
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ment de la necessitat d’una societat civil forta per
absorbir els buits entre els governs i les empreses.
Però cal un repartiment de responsabilitats entre les
organitzacions de voluntariat i les administracions
públiques.
• Canvis socioeconòmics i demogràfics actuals que
afecten de manera directa el paper i la feina de les
organitzacions de voluntariat. Els canvis individuals
provoquen noves relacions personals construïdes al
voltant d’interessos, idees i circumstàncies compartides. Per a moltes persones això inclou la implicació
en l’activitat voluntària compartida.
• Repte que comporta l’èxit de les organitzacions de
voluntariat. L’èxit actual de les activitats voluntàries
comporta recompenses en termes de reconeixement, influència i recursos, però també pot comportar pèrdua d’independència, sobreidentificació
amb programes polítics i expectatives no realistes.
• Solidaritat puntual i solidaritat perdurable. Necessitat que la solidaritat puntual en situacions d’emergència es transformi en solidaritat duradora.
Quasi un 30% de la població espanyola que no participa en cap organització voluntària estaria disposada a fer-ho.
• Afrontar les necessitats creixents: aïllament, pobresa desesperada, refugiats, drogodependències,
baixes de guerra, malalties, desastres naturals, contaminació, escalfament de la terra.
• Participació en el procés d’integració europea: el
nou escenari europeu ha de preveure les realitats
històriques i territorials diverses i ha d’impulsar i enfortir les entitats de voluntariat, integrant-hi els elements d’identitat i diversitat que hi són presents.
També cal la creació d’un moviment del voluntariat
de composició europea, amb estructures organitzades que:
• Facilitin la comprensió mútua de les situacions
socials i enforteixin la consciència de formes diverses d’implicació voluntària.
• Promoguin la integració social tenint en compte l’actuació solidària voluntària dels ciutadans; estableixin contactes internacionals i facilitin les trobades entre persones i institucions amb interessos
similars.
• Permetin una anàlisi de la situació de l’activitat
voluntària a cada país, per comparar-la amb la d’altres països.
• Possibilitin l’aplicació adequada de les experiències d’altres països per buscar solucions millors en els
propis. Per exemple: foment de la implicació voluntària amb regularitat i recepció simultània de les
prestacions del subsidi d’atur (Holanda); Llei del voluntariat (Catalunya, Espanya, Itàlia); cobertura social suficient del voluntariat, formes d’exempció en
la formació professional i en la professió, regulacions legals per al foment de la implicació voluntària
de persones joves, etc.
• Permetin un cofinançament estatal dels centres
de voluntariat mitjançant una actuació conjunta internacional. Cal una estructura de finançament segura
en les despeses fixes dels centres.

• Fomentin l’intercanvi internacional de voluntaris.
Cal promoure l’organització d’estructures per a la
preparació prèvia i posterior, i la recerca d’ofertes i
de demandes.
Reptes de futur
• La consecució d’unes relacions de treball adequades amb els governs en tots els àmbits, i també
amb el sector empresarial.
• El desenvolupament i manteniment de xarxes
per a l’intercanvi d’informació, el suport mutu i la difusió de bones pràctiques.
• La garantia de recursos per a la investigació i el
desenvolupament.
• El desenvolupament i manteniment d’estructures de representació que actuen com a portaveus del
voluntariat en tots els àmbits i proporcionen capdavanters i inspiració.
• Prioritats socials del segle XXI. El voluntariat, com
la resta d’entitats i institucions, haurà de mobilitzarse i donar resposta a les qüestions següents:
• A l’atur. En dos sentits:
– Voluntaris que treballin per als aturats o amb ells:
amb l’entrega, els voluntaris proporcionen a les persones amb necessitats –sovint persones que es troben al marge de la societat– l’escalfor i la consciència
de ser acceptades. La implicació dels voluntaris contraresta l’aïllament i evita conseqüències pitjors.
– Aturats que facin tasques de voluntariat. La persona aturada busca una feina i no una activitat voluntària, però fent una activitat voluntària té la possibilitat de contrarestar una amenaçadora
marginació social i de poder participar en el desenvolupament de la societat. També li permet perfilarse, qualificar-se i establir nous contactes que li facilitin la incorporació a la vida laboral o, potser, fins i
tot, fer-la possible.
• A la gent gran, i sobretot les persones que no
poden valer-se per elles mateixes i viuen soles.
• A la immigració, proporcionant-los un espai de
treball i de vida i tractant-los com a éssers humans,
respectant la seva cultura.
• A les persones amb sida, per la quantitat de persones que s’hi veuran afectades.
• A altres grups amb risc d’exclusió social, com ara
les persones recloses en centres penitenciaris, o les
dones i els infants que són víctimes de violència i
abusos.
• A l’ecologia. Cada dia són més les associacions
de voluntaris que treballen a favor de l’ecologia i del
respecte a la naturalesa. Totes les entitats de voluntariat ecologistes haurien d’unir més els seus esforços de manera que creixi la seva acció i motivin
els responsables de l’economia i de la política a reflexionar i actuar internacionalment amb l’objectiu
de tractar la natura amb més respecte. Les possibilitats d’implicació voluntària són, però, molt limitades en aquest sector.
• Al voluntariat en el món rural. Hem de promoure
l’activitat voluntària en l’àmbit rural i donar-li su70
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port, ja que aquesta és especialment important per
al desenvolupament de les comunitats. Hem de desenvolupar vies que permetin identificar i donar resposta a les necessitats dels voluntaris i de les organitzacions de voluntariat que desenvolupen la seva
acció en l’àmbit rural.

taris han d’analitzar fins on són capaços de fer bé
allò que s’han proposat fer.
• Per l’adequació de les tasques: les dificultats per
comprometre’s o per trobar un lloc de voluntari a
causa de desavantatges com ara l’edat, la raça, les
discapacitats, la manca d’informació o la pobresa,
són unes barreres que a vegades exclouen en lloc
d’incloure.

Límits
Per a l’activitat del voluntari no existeixen límits absoluts, però sí que hi ha un conjunt de factors que
entren en joc i que fan que existeixin una sèrie de
fronteres que variaran en funció del lloc, del moment, de l’organització i, fins i tot, de l’individu. Els
límits, talment com les possibilitats, són i seran marcats per l’entorn i aniran sorgint en funció de les circumstàncies i les necessitats socials. Tot i així es poden assenyalar els següents límits o fronteres:

De les organitzacions de voluntariat
• Propis del món professional i públic: temes relacionats amb la regulació de les societats d’acció social benèfiques, les responsabilitats i obligacions de
les juntes de gestió de voluntariat, la frontera en termes de dret laboral entre voluntaris i treballadors.
• Per la manca de suport extern (dels mitjans de
comunicació, de les empreses, del món universitari,
del món de l’espectacle, de les administracions públiques, etc.), i la manca de recursos per part de les
administracions públiques per a les tasques de formació, de suport i de gestió.
• Pels estereotips desfasats que hi ha en relació
amb el perfil dels voluntaris i al voluntariat com a
grup: classe mitja, mitjana edat, dones, aficionats,
benintencionats i bones persones.

Del mateix voluntari
• Per la convicció i el compromís: cada voluntari ha
de saber què fa, perquè ho fa, a qui ho fa i què passaria si ho deixés de fer.
• Per les pròpies capacitats i possibilitats: els volun-
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Comunicacions Presentades
a la Ponència

El tracte inadequat al voluntariat: un límit a
l’exercici de la seva activitat?

• Definir els problemes més freqüents en les relacions amb el voluntariat.
• Procurar trobar solucions possibles d’acord amb
la Carta de Drets i Deures del Voluntariat i amb els
codis de conducta preferents.
• Manifestar que l’atenció al voluntari com a persona, com a component de l’acció social, i com a
agent executor de la solidaritat i modificador de la
societat, ha de ser un dels aspectes primordials a tenir en compte en qualsevol programa.
Amb el primer grup de persones no acostumen a
sorgir grans problemes, ja que gairebé totes elles
coneixen perfectament quins són els límits i funcions del voluntari, així com els propis, i interaccionen fàcilment amb ells.
És en el segon grup on apareixen conflictes més
importants doncs, a excepció d’aquells empleats que
són alhora voluntaris, ben pocs saben tractar-hi. Això
prové del nul coneixement de la motivació, valors i
tasques que impliquen l’acció voluntària, així com del
desconeixement del Pla Estatal del Voluntariat 19972000 i la mateixa Llei estatal de 1996. Comença a posar-se de moda que alguns organismes públics (ajuntaments, comunitats autònomes, museus, centres
assistencials, etc.) planifiquin el treball anual d’acord
únicament amb la disponibilitat de voluntariat, de tal
manera que a vegades s’arriben a convocar uns estranys «cursos de formació» amb uns diplomes molt
atractius, amb l’únic fi de reclutar recursos humans.
S’està creant una nefasta línia de dependència
econòmica basada en «dietes», de tal manera que
s’encobreixen llocs de treball, no només il·legals
sinó inacceptables, perquè no reuneixen condicions
d’horari, sou o salut laboral. No hem d’oblidar mai
–i tota la legislació que s’hi refereix és ben taxativa–
que el voluntariat no ha d’ocupar llocs de treball, especialment en una societat –l’espanyola, l’europea–
on els aturats són tan nombrosos.
Per aquest motiu no és gens estrany detectar
manca de respecte, males maneres i fins i tot crits
per part d’alguns treballadors quan tracten amb voluntaris, ja que els consideren com a «mà d’obra
gratuïta» que no gaudeix de cap dret i amb qui es
pot fer gairebé de tot.

Una de les inquietuds que la Plataforma per a la
Promoció del Voluntariat a la Regió de Múrcia volgué plantejar als assistents a la 3a Escola de Tardor,
celebrada al setembre en aquella regió, fou si
es tracta com cal els voluntaris i voluntàries. Per
això, i pel fet de desconèixer anteriors incursions
sobre el tema, s’habilità un taller de treball que resultà ser el que comptà amb el major nombre
d’inscrits.
Tenint en compte l’alt nombre de persones que
actualment desenvolupen tasques solidàries, és fonamental aproximar-se a les relacions que es donen
entre els voluntaris i tota aquella gent que gira al
voltant d’aquesta acció.
En aquest sentit considerarem:
1. Responsables de programes, coordinadors,
gestors i directius de les entitats del voluntariat.
2. Treballadors socials, funcionaris de les administracions públiques i empleats de les institucions amb
qui es col·labora habitualment (treballadors d’hospitals, d’asils i centres d’acollida; psicòlegs i pedagogs;
logistes d’ONG, cooperadors d’ajuda al desenvolupament; animadors socioculturals; conductors; policies i bombers; esportistes; etc.).
3. Destinataris i/o beneficiaris de l’ajuda.
4. Aquells que es troben en l’entorn més proper
al voluntari, com ara els seus familiars i altres companys voluntaris.
Existeixen casos en els quals aquesta relació –sobretot si està jerarquitzada– pot originar conflictes
entre les persones, així com influències i alteracions
en la personalitat del mateix voluntari.
Per contra, a vegades ens trobem amb situacions
d’alegria compartida i reconeixement públic, fet
que sens dubte reforça els estímuls que porten els
voluntaris a prosseguir amb la seva abnegada i importantíssima tasca.
Els objectius del taller foren:
• Donar a conèixer els principals conflictes que es
deriven del tracte que s’acostuma a concedir al voluntari en l’exercici de les seves funcions.
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Als beneficiaris de l’acció voluntària els costa
creure que aquella persona es trobi realment allà,
solucionant el seu problema, a canvi de res. No obstant això els seus dubtes desapareixen a mesura que
aprenen a confiar-hi. El voluntari coneixerà en moltes ocasions les seves debilitats i sofriments. A partir
d’aquí són molts els que passen a ser «néts honoraris», paraconsellers o amics gairebé íntims amb qui
poder confiar. Aquesta meravellosa relació és la representació viva de l’amor entre els humans.
Podem dir que el tracte que s’atorga al voluntari
per part de familiars, amics i veïns, es fonamenta en
la comprensió del seu esforç i en l’admiració per haver adoptat una decisió gens fàcil.
És molt important que el voluntari senti el suport
d’aquells que componen el seu entorn, ja que no
només li suposarà un reforç en la motivació, sinó
que generarà en els altres un sentiment de respecte,
que en molts casos serà una imatge de referència
per als indecisos i superficials. Això possibilitarà que
un voluntari acabi arrossegant part dels qui l’envolten a l’exercici de l’acció altruista, ja que està comprovat que el sa orgull que desprèn una persona segura del que fa, suposa un atractiu irrefrenable per a
la resta.
Finalment hem de comentar el tracte entre voluntaris, fins i tot d’entitats diferents. L’esperit de servei,
junt amb la preferència pels més dèbils i el desig
d’enllestir una bona feina, a vegades comporta que
el voluntari perllongui les seves jornades i responsabilitats. Això pot generar alguns protagonismes no
desitjats i per tant rancúnies entre companys, fet
molt fàcilment extrapolable pels coordinadors de
l’entitat. Poden tenir lloc també algunes friccions
entre membres de diferents entitats, ja que tots procurem «mirar pels de casa» i enaltir el que ens és
propi. Aquesta inèrcia sociològica de defendre el
nostre grup de pertinença no acostuma a anar més
enllà de l’anecdòtic, perquè quan és necessari unir
esforços tot això desapareix i els voluntaris, siguin
de l’entitat que siguin, s’apinyen al voltant d’un
afany comú, i d’aquesta manera amplien el grup de
pertinença a tot el col·lectiu altruista.
A continuació enumeraré els problemes més freqüents que es deriven del tracte al voluntari:
• Conflictes amb els assalariats.
• No existeix un defensor del voluntari.
• La compensació de despeses és inexistent o
molt complicada.
• No hi ha suficient informació sobre les funcions
que cal realitzar.
• Se’l considera com a «mà d’obra barata» o «gratuïta».
• No hi ha possibilitats reals de participació en la
presa de decisions de l’entitat.
• No se’ls acostuma a consultar per a la programació i planificació d’activitats.
• No s’acostumen a tenir a compte les seves queixes i suggeriments.
• Encara no hi ha prou reconeixement social a la
tasca voluntària.

• No acostumen a disposar de llocs de reunió i
descans.
• No se’ls tracta amb consideració, afecte, respecte, ni bones maneres.
• Algunes persones obliden que tracten amb voluntaris i no amb assalariats.
• Molta gent amb qui s’ha de col·laborar no sap
què és un voluntari.
• Les administracions públiques no estan preparades per treballar amb voluntaris.
• Cal reciclar els treballadors assalariats de les
ONGs i AA.PP.
• No hi acostuma a haver unitats dedicades específicament al seguiment del voluntari.
Voldria destacar que aquest taller de treball romandrà obert fins la celebració, el 1999, de la 4a Escola de Tardor, perquè el tema aconsella un estudi
diacrònic. Un bon exemple n’és aquesta comunicació,
on s’hi han incorporat nous epígrafs des del setembre.
Finalment, s’han anat generant les següents conclusions, redactades a tall de consells pràctics.
• El voluntari ha d’estar orgullós de ser-ho. S’ha
de prestigiar la seva condició.
• És imprescindible desenvolupar un seguiment
del voluntari en l’entitat, considerant-ne les funcions, activitats, formació i relació amb els altres.
• Es convocaran reunions periòdiques on se’l convidarà nominalment i on hi tindrà veu i vot.
• S’estimularà la necessitat de formar-se per a determinades funcions, i se li facilitarà aquest dret i
deure.
• Es fomentarà el desenvolupament d’habilitats
socials que li permetin sortir-se’n de les situacions
conflictives, amb els altres voluntaris, els seus responsables en l’entitat, els treballadors d’on col·labori o els destinataris de la seva acció.
• Se li facilitarà la informació que calgui per al desenvolupament òptim de la seva activitat.
• Es crearà un òrgan d’atenció personalitzada al
voluntari, on se’l protegirà, defendrà, escoltarà, estimularà i valorarà.
• S’iniciarà el voluntari en l’assumpció de responsabilitats, per tal que s’impliqui de manera efectiva
en aquelles tasques que se li encomanin i així pugui
veure que ell serà plenament responsable d’assolir
els objectius establerts.
• S’utilitzarà la delicadesa i el respecte més escrupolós en les relacions directes amb el voluntari, i s’evitaran violències, i males paraules o gestos.
• Els responsables del voluntariat, a l’hora de programar, han de fixar objectius assequibles als voluntaris, tenint en compte que són persones amb una
família, estudis, feina, preocupacions, etc.
• Es dissenyaran cursos de reciclatge i mecanismes d’informació enfocats als treballadors de l’entitat, així com per a empleats públics i assalariats que
puguin coincidir amb el voluntari, on s’expliqui clarament quins són els seus drets i deures, i alhora les
peculiaritats del col·lectiu.
• Finalment, considerem que el voluntari és el valor més preuat de qualsevol entitat o ONG, molt per
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sobre d’altres recursos humans, econòmics o materials, que són substituïbles. Per tant, qualsevol entitat que pugui tenir relació amb el treball voluntari,
sigui pública o privada, té l’ineludible obligació de
cuidar, estimular, informar i defendre el voluntari, ja
que és la raó de ser d’aquest tipus d’organitzacions
que tenen uns objectius indefectiblement relacionats amb la Solidaritat.
Sense voluntaris tot això no tindria cap mena de
sentit. El futur de les organitzacions per a les quals
treballem va indissolublement unit al dels voluntaris. No ho hem d’oblidar mai.

sensibilització abans? Evidentment no em refereixo
a anar a les escoles a explicar la definició de voluntariat, sinó –en tot cas– anar-hi a «fer boca».
Crec que una de les funcions del voluntariat és la
de sensibilitzar la població i educar en valors solidaris des d’edats primerenques (si volem anar
més lluny encara, és necessari educar la societat).
Són molts els estaments encarregats d’això: la família hauria de ser l’espai on es transmetessin valors
com ara la comprensió, el respecte, la confiança, la
gratitud, vers l’altre, per tal d’estimular actituds altruistes; l’escola ha d’educar també en actituds i valors, no només en coneixements; els centres de lleure
poden incidir més en la implicació dels infants en la
«seva societat més immediata» (el seu centre, el seu
barri, la seva ciutat...); les administracions poden realitzar campanyes i activitats concretes relacionades
amb el civisme; els mitjans de comunicació poden
ajudar a crear actituds solidàries i poden promoure
la participació ciutadana en els més petits (en
comptes de fomentar actituds consumistes).
Certament són molts els implicats a estimular en
la població infantil i jove totes aquestes actituds esmentades, que tenen molt a veure amb actituds necessàries en el voluntariat. A la llista cal afegir,
doncs, el mateix voluntariat. Un repte a tenir en
compte?
Des del meu punt de vista, no ens hem de quedar
passius esperant que aquestes personetes tinguin
16 anys per llavors dedicar esforços a convèncer-les
del valor social del voluntariat. Hem de participar en
aquest procés de formació-sensibilització de la persona vers actituds solidàries, de civisme, justícia i
participació, ja des dels primers moments, conjuntament amb els altres estaments que actualment
també compleixen –o haurien de complir– aquesta
funció. Per això seria interessant integrar-nos ens els
nivells escolars, com per exemple el de l’Ensenyament Secundari Obligatori (de 12 a 14 anys).
Aquest procés pot contenir activitats i experiències molt variades. Entre altres:
• elaborar materials educatius concrets
• fer xerrades a les escoles
• intercanviar experiències
• oferir-se a rebre visites de les escoles en certs
centres o en determinades activitats voluntàries: les
escoles acostumen a visitar fàbriques, i estudien els
recursos materials necessaris per a tirar endavant
una bona producció. Ensenyem-los també entitats
on el recurs més valuós és precisament el recurs
humà, mostrem-los els diferents camps on es mou
el voluntariat, i motivem-los.
És a dir, no hauríem d’ensenyar teoria sobre el voluntariat, sinó explicar la nostra experiència; no carregar l’escola amb més funcions específiques, sinó
col·laborar-hi.
No en va el Pla Estatal del Voluntariat recull en la
seva mesura relacionada amb «l’educació i formació
en matèria de voluntariat i participació social» tot
d’iniciatives a dur a terme des de l’escola, que van
des de celebrar la Setmana del Voluntariat, elaborar

ANGEL IGNACIO FERNÁNDEZ NIÑO
Plataforma para la Promoción del Voluntariado
en la Región de Murcia.

Sensibilitzar els infants i joves:
un repte del voluntariat
És evident l’acord existent entre les entitats de voluntariat i les administracions que una de les fortaleses del voluntariat rau precisament en la formació
de les persones voluntàries. Fins i tot els mateixos
voluntaris i voluntàries (o molts d’ells) veuen la necessitat de formar-se, de cara a millorar les seves accions, millorar les relacions amb els usuaris i amb els
altres voluntaris, etc.
Per això des de les administracions es proposen
diferents plans de formació:
• L’Institut Català del Voluntariat es proposa un
Pla de Formació del Voluntariat, dut a terme per les
escoles de formació pertinents.
• El Ministeri d’Afers Socials, des del seu Pla Estatal del Voluntariat, planteja en els seus objectius la
formació del voluntariat.
• i de ben segur altres comunitats autònomes
amb una certa regulació d’aquest camp també tenen els seus plans al voltant de la formació.
Totes aquestes iniciatives de formació són, des
del meu punt de vista, realment interessants i importants. D’aquestes, però, una em crida especialment l’atenció: la formació de les persones susceptibles de ser voluntàries. Em refereixo a la població en
edat escolar.
Són moltes, de fet, les reflexions al voltant de la
formació del voluntariat que està en actiu en entitats i associacions, o que ho estarà ben aviat. Es parla de formació interna, de formació externa, de
combinar les dues, etc., així com planificar la formació en diferents nivells. Normalment s’ha considerat
que el nivell bàsic de formació és el que es dóna a
persones més grans de 16 anys, i que normalment
prenen la iniciativa d’assistir a un curs bàsic. Ens
hem de felicitar perquè cada vegada són més les
persones que hi assisteixen.
Tot i així, potser cal anar més lluny, ja que és en
les edats més primerenques que es desenvolupen
aquelles actituds i valors inherents al voluntariat. Per
tant, per què no començar el procés de formació75
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materials curriculars i programes de formació específics, establir lligams amb ONG, fins a organitzar
jornades per als mestres i el professorat en general.
Finalment sembla que el voluntariat s’implica
també en la formació dels infants i joves, a fi de promoure valors i actituds realment voluntàries. Si més
no la porta està oberta.

b) La realitat que denota avui dia la nostra cultura, totalment proveïda en molts aspectes però profundament empobrida en humanització.
Des d’aquí plantegem:
• Ser ben conscients de la necessitat de formació
del mateix voluntariat, en temes d’autoconeixement, creixement personal i desenvolupament.
• Reconèixer que l’explosió del fenomen del voluntariat respon, potser inconscientment, a una necessitat de trobar més matisos que revesteixin la
pròpia manera de ser persones.
• No perdre’s només en probables estructures i
repartiments de responsabilitats quan, a la societat
d’aquesta fi de segle, existeix el clamor que (tant
pels que presten serveis com per qui els reben) hi ha
una manca d’humanització i, per tant, cal preocupar-se també d’aquest aspecte. «Atendre qui atén».
• Una «denúncia» explícita que recordi (a l’escola, la família, etc.) que cal sortir d’un mateix, cal trobar-se amb «l’altre», per ser més persona.
Les activitats que desenvolupem des del voluntariat ens tornen «la pilota» i ens recorden l’important
que és passejar, escoltar, acompanyar, sentir-se importants, acaronar, gaudir d’un paisatge... En definitiva, potser hem de descobrir aquesta crida, des
del boom del voluntariat, per ser més humans. Però
no només perquè hi hagi un seguit de necessitats
socials, sinó perquè realment l’ésser humà està cridat a ser un ésser en relació solidària des de la pròpia humanitat.

MAITE PUJOL
Institut de Formació
Fundació Pere Tarrés

Un món de voluntaris... voluntaris?
Dins el marc d’aquesta Comissió de treball, on es
plantegen els reptes i límits del voluntariat, volem
exposar des de la nostra experiència –que possiblement no sigui única– una breu comunicació sobre
l’essència que cal cuidar i observar en aquest tema.
És cert que és un fenomen que gaudeix d’un ferm
suport en la nostra societat actual, però nosaltres
ens preguntem si aquest ser voluntaris és veritablement voluntari o no, des d’un punt de vista filosoficoantropològic.
Volem dir que, junt amb la nostra realitat concreta de voluntariat al costat del malalt mental, el vianant-marginat, el disminuït físic i psíquic, la gent
gran, el drogaaddicte, el malalt de SIDA, etc., el voluntari/a es troba amb una realitat que compleix
una funció de «mirall» cap a la seva vida, història i situació personals. «Em donen tant...», repeteixen els
voluntaris una i altra vegada. I és cert. Però això ens
porta a qüestionar-nos un tema molt més de fons:
amb el ritme i organització de la nostra cultura i societat actuals, ens podem aturar per trobar-nos i interrogar-nos sobre nosaltres mateixos, sobre la nostra vida, etc.? Potser no ens fa tanta por si ho fem
«ensopegant» amb la realitat, la vida d’una «altra»
persona, tot i que tingui una vida «esguerrada»?
Volem, doncs, aportar la necessitat que, des del
propi voluntariat i l’estructura específica de la seva
formació corresponent, es tingui cura especialment
de «l’ésser» del voluntari, la persona humana que
s’expressa en aquell moment o situació de gratuïtat
i generositat.
Potser basant-nos en aquesta experiència particular podem afirmar que aquesta voluntarietat tal vegada «no ho sigui» (sense que això en resti el valor
altament positiu) i respongui, més aviat, a una necessitat innata de l’ésser humà. Una crida per fer un
món més humà, més fratern, com a essència de l’home.
No volem que el nostre discurs sembli estrictament teòric. Volem cridar l’atenció sobre moltes situacions i realitats que vivim que tenen el «detonant» –tal vegada– en aquestes expressions de
voluntarietat amb una doble vessant:
a) Per un costat, la denúncia: el descobriment
que una sèrie de persones empobrides o en situació
marginada no es troben totalment ateses.

JUAN ANTONIO DE DIEGO
Asociación de Voluntarios de
San Juan de Dios

Voluntariat , el lloc que li correspon
Si us plau, no prengueu al voluntariat el lloc
que li correspon
A la major part de les cadires de la sala del Congrés
Europeu del Voluntariat hi hauria d’haver un voluntari/a assegut.
A la taula presidencial del Congrés Europeu del
Voluntariat hi hauria d’haver força seients per als voluntaris.
Ara que hi penso... algunes cadires de la sala les reservaria per a polítics, funcionaris i tècnics de l’Administració que treballen en departaments relacionats amb el
voluntariat. Seria bo que escoltessin el que diuen els voluntaris. És una excel·lent forma d’aprendre.
Si alguna vegada tinc l’oportunitat d’organitzar
algun congrés o algunes jornades SOBRE Voluntariat, PER AL Voluntariat o DEL Voluntariat, ho faré
així.
M’estan prenent el lloc!
Quan, qui sigui, promulga una llei en la qual es posen dintre del mateix sac els voluntaris i els objec76
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tors... m’està prenent el lloc, perquè jo vaig decidir
lliurement ser-ho i ells no!
Quan, qui sigui, organitza un acte per a mi, que
sóc voluntària, i per horari, preu o qualsevol altra
raó, m’impedeix anar-hi... m’està prenent el lloc,
perquè no podré ocupar la meva cadira! M’està prenent l’oportunitat d’aprendre, de millorar la meva
acció social, de compartir experiències amb altres
companys, de conèixer altres realitats. És molt el
que m’està prenent!
Quan, qui sigui, admet que el voluntariat pot –pel
fet de ser-ho– comptar amb determinats incentius o
gratificacions... m’està prenent el lloc, perquè el
que busca és mà d’obra barata i jo no vull barrejarme amb aquells que es fan voluntaris per veure si
aconsegueixen un lloc de treball, perquè em sento
prou gratificada amb la satisfacció que em produeix
el fet de sentir-me útil i de saber que no defujo la
part de responsabilitat que em pertoca en tota la injustícia social que patim encara, avui, a finals del segle XX, en els països que anomenem desenvolupats!
Quan, qui sigui, bescanvia hores de voluntariat
per hores de Prestació Social Substitutòria, a més de
prendre’m el pèl, o no entén res sobre el tema o
pretén que el Voluntariat perdi els valors sobre els
que es fonamenta!
Quan, qui sigui, organitza un acte DEL Voluntariat
en el qual la majoria dels ponents no ho són... m’està
prenent el lloc! Jo no tinc ni l’eloqüència d’alguns
polítics, ni els coneixements filosòfics d’alguns dirigents, ni res... De fet, no tinc res! Només la vivència
adquirida a través de molts anys de voluntariat.
Però, en actes de voluntariat, hem d’exigir que el ponent pugui començar dient: «Jo, que sóc voluntari,
avui us parlaré de...». Només així donarem a conèixer la realitat que viu el voluntariat. Sobre medicina
n’han de parlar els metges, sobre filosofia els filòsofs
i sobre voluntariat només els voluntaris.

Si us plau, no ens prengueu el lloc que ens correspon, ni ens el deixem prendre!
IRENE MONFERRER
Voluntària social

Residència de gent gran
Des del mes d’octubre d’aquest any treballo com a
Directora a dues Residències per a la Gent Gran de
Barcelona. Paral·lelament a això, sóc voluntària des
de fa molt temps.
Bé, atesa la meva feina actual i la meva experiència personal en el camp del voluntariat, em vaig trobar amb la situació que tot seguit us explicaré. La
mateixa situació em va fer decidir-me a confeccionar aquesta comunicació.
En una de les residències on treballo es dóna el
cas d’una resident que necessita que algú l’acompanyi a veure el seu fill que està ingressat al Centre
de Disminuïts de Can Ruti. El fill d’aquesta senyora
està incapacitat i la senyora es troba en tràmits judicials per declarar-se incapacitada. La senyora viu per
veure el seu fill. La família no pot fer-se’n càrrec a
causa d’altres limitacions. Vaig dir-li a la família que
jo m’encarregaria de trobar una solució.
Vaig trucar a totes les associacions i altres entitats
relacionades amb el tema del voluntariat que jo
creia que ens podrien ajudar. La resposta sempre va
ser la mateixa: si és una empresa privada no us podem ajudar. Fins i tot em van arribar a dir que això
era un problema de la família. Les raons per justificar
aquesta negació a col·laborar amb la Residència van
ser:
• És una empresa privada.
• No podem incorporar voluntaris perquè com
que la gent paga per viure-hi això vol dir que l’empresa ha de garantir-ho tot.
• Hem de tenir cura de no substituir professionals
per voluntaris.
Recordo que tan sols una persona es va interessar
per la situació d’aquesta resident.
Jo vaig arribar a les següents conclusions/observacions:
• Ser una entitat privada no es sinònim de cobrir
totes les necessitats: és la pública la que sí garanteix
tots els recursos.
• No tothom pot accedir a la pública i, per aquesta raó, existeix la iniciativa privada.
Tot això em va fer reflexionar, i vull aprofitar la celebració d’aquest Congrés Europeu del Voluntariat
perquè reflexionem tots plegats.
Sento que la qüestió del voluntariat és més una
actitud que una classificació pública/privada. D’acord que han d’existir unes normes, una responsabilitat civil, però aquesta classificació fa complicar
les coses i, el més important, el temps passa i aquesta senyora encara no ha vist el seu fill.

Si us plau, no ens prengueu el lloc!
• Volem ser presents en tot allò que tingui relació
amb el voluntariat.
• No ens feu veure l’espectacle des de la barrera.
Des de les associacions, volem participar activament
en l’organització.
• Permeteu-nos continuar sent un moviment ciutadà que pren la iniciativa i que rep el suport dels
més forts. Només el suport!
• No ens feu perdre –i no deixem que ens prenguin– la nostra essència, fonamentada en la gratuïtat, la solidaritat, l’esperit de servei i el compromís, i
que és un dels grans valors que té Catalunya.
Quan un esportista treballa, s’esforça i lluita per a
aconseguir un bon lloc en la classificació d’una determinada prova, reivindica, protesta i denuncia si
algú intenta prendre-li-ho.
El voluntariat treballa, s’esforça i lluita per aconseguir una societat més justa i solidària i, fent-ho dia a
dia i al llarg dels anys, s’ha guanyat un bon lloc en la
classificació ciutadana.

OLGA ACEÑA MUNNÉ
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ques cobertes. Només en aquestes condicions l’acte
del voluntariat és genuí.
• Cada vegada s’observa dins d’aquest sector un
major nombre de professionals amb formació
acadèmica en situació d’atur que busquen experiència.

Hi ha un ampli camp d’actuacions, ja que els mitjans
de comunicació i els viatges ens posen en contacte
directe amb moltes necessitats socials i personals.
Les consciències es mouen, i cada vegada en sentim
més solidaris. Necessitem ajudar a qui no té el necessari, i veiem el greuge comparatiu d’unes societats on es dilapida mentre altres no tenen res.
Per tant, ens trobem amb molts reptes però, al
mateix temps, la burocràcia d’aquestes societats, la
necessitat que aquesta ajuda arribi al destí amb garanties, és un repte i alhora un límit, que d’alguna
manera frena l’ajuda i encotilla quelcom que hauria
de ser espontani, ràpid i senzill.
Si ens hem de donar a conèixer; si hem de preparar informes, memòries, etc., per aconseguir finançament; si, alhora, hem d’estructurar els nostres
recursos, i animar, motivar i organitzar l’equip
humà; llavors en trobem gairebé convertits en una
petita empresa, amb la dedicació de temps i esforç
que això comporta. Al final acabem trobant a faltar
una secretària remunerada a qui poder encarregar
que ens escrigui aquesta comunicació i l’enviï per
e-mail o per fax al Congrés Europeu del Voluntariat, on
penso ampliar aquesta ponència si ho creieu oportú.

Reptes
Els reptes –des del meu punt de vista com a membre de la comunitat universitària– cap on s’ha d’encaminar l’acció del voluntariat per a una major efectivitat han de ser:
• Informació dins la universitat dels diferents tipus d’associacions privades, organitzacions no governamentals, etc.
• Formació des de l’àmbit universitari a futurs
components d’organitzacions voluntàries.
• Foment de la investigació ampliant nous camps
d’actuació dins d’aquests col·lectius.
• Avaluació de l’impacte social del voluntariat,
tant per al propi voluntari com per a la societat. En
aquest aspecte cal observar com afecta l’ocupació,
entre d’altres.
• Supervisió subjecta a altres institucions que no
pertanyin al voluntariat. Hauran d’analitzar la gestió
i sospesar errades i encerts.

Ma VICTORIA ZORZANO
Proyecto Lista de Voluntariado

MARÍ CARMEN GONZÁLEZ SERRANO
Reptes
La feina del voluntari en la societat
de la informació

El voluntariat és un mitjà per respondre a necessitats
i problemes i així millorar la realitat, i no un fi en si
mateix per satisfer la consciència dels ciutadans.
L’increment del voluntariat social d’uns anys ençà
coincideix amb l’anomenada crisi de l’Estat del Benestar. A Espanya actualment s’observa que, quan
augmenta l’índex de l’atur puja considerablement
el nombre de voluntaris socials*. Els motius que influeixen en aquest fet formen part d’un seguit de
problemes que té aquest col·lectiu:
• Els voluntaris ho són en sectors que els agraden,
en comptes de ser-ho en aquells on se’ls necessita.
• Tenen poca preparació. No n’hi ha prou de la
desitjable predisposició a col·laborar.
• Descoordinació entre les organitzacions de voluntariat.
Tots aquests problemes se solucionarien amb un
coneixement exhaustiu de la realitat social per part
del voluntariat, per tal d’actuar en els sector on realment és necessari i no realitzar ajudes puntuals que,
a la llarga, perden efectivitat.
Els requisits del voluntari serien, en primer lloc,
una actitud altruista i solidària com a peces clau,
que són la base d’un compromís en el temps. Una
motivació lliure d’exigències per realitzar una feina
sense cap mena de contraprestació, que suposa
que, per dur a terme aquestes actuacions –a priori,
ideals– el voluntari ha de tenir les necessitats bàsi-

Les tecnologies de la informació estan canviant el
model d’acció del voluntariat
Avui dia l’extensió d’ús de les tecnologies de la informació és un fenomen indiscutible. Els 100 milions d’usuaris d’aplicacions de la xarxa Internet
(com ara el correu electrònic) i els més de 14 milions
d’ordinadors connectats entre si, són exemples ben
il·lustratius d’aquest avanç inexorable de la nova revolució industrial al voltant de l’intercanvi, la manipulació i el processament de la informació.
El món del voluntariat no pot ignorar aquest nou
escenari i ha de descobrir les tecnologies de la informació per la importància que tenen com a canal alternatiu de desenvolupament de l’economia social
caracteritzat per:
1) Un marc d’actuació extraterritorial, que permet dur a terme una projecció a escala mundial
de les activitats que es desenvolupen en qualsevol entorn local. Aquesta projecció no és una qüestió «d’estar a l’última moda», sinó que mitjançant
aquest aparador mundial podem establir comunicacions amb col·laboradors i patrocinadors i intercanviar idees, mètodes i experiència amb altres voluntaris que treballin en la mateixa via. La solució es
busca allà on sigui i l’aporten els voluntaris més experts en la matèria de forma immediata.
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2) Són una ajuda complementària en la recerca
de vies de connexió amb el mercat i captació de
recursos amb costos molt reduïts. Per exemple, si
treballem en projectes de cooperació que miren de
crear economies sostenibles, utilitzar aquestes tecnologies ens facilitarà l’obertura de tendes i la gestió
de catàlegs de productes i serveis que el creixent
nombre d’usuaris podrà consumir.
3) Una nova forma d’amplificació de les accions que faciliten la feina de col·laboració entre
voluntaris en una escala que supera l’àmbit local
i s’instal·la en un model de treball anomenat «en
xarxa». Les accions d’informació periòdica (comunicats, cartes, circulars, butlletins), la formació contínua (trobades i seminaris interns), l’avaluació
d’instruments i procediments i fins i tot les reunions
entre els membres d’una organització ara ja es poden fer «en línia», és a dir, mitjançant les Xarxes Telemàtiques. La distribució d’informació és immediata i compartida per tots, i té un preu molt inferior a
la tradicional tramesa de cartes.
Aquests avantatges en quantitat i qualitat d’informació en proporcions molts profitoses en cost/benefici i cost/grau d’efectivitat manifesten la potencialitat i necessitat d’explorar aquest camp. Les
organitzacions que així ho han fet han vist com, no
només augmenten les seves capacitats d’acció, sinó
que s’han vist empeses cap a un procés de reformulació de les seves formes i hàbits de treball.

• informar els representants polítics sobre com les
xarxes poden contribuir en els processos democràtics de cada estat membre;
• promoure associacions europees i grups de treball que estiguin oberts a tots els interessats;
• coordinar accions i iniciatives basades en l’ús
d’instruments telemàtics que facilitin l’emergència
de sòlides estructures preparades per al treball cooperatiu;
• negociar amb el món empresarial les vies de suport i col·laboració amb les xarxes comunitàries per
a la creació de nous llocs de treball i oportunitats de
mercat.
Per assolir aquests objectius els usuaris (ONGs, associacions, fundacions, xarxes ciutadanes, etc.) disposen de sistemes d’assessorament a distància, l’obertura de campanyes d’activitats diverses,
l’autoedició de pàgines d’informació, la creació de
llibres de direccions i de borsa de voluntaris, la creació i manteniment de fòrums de debat, etc.
Així, per exemple, usuaris i experts sobre l’ús de les
drogues es troben a http://www.epitelio.org/buho
per tal de debatre solucions i teràpies, i grups de ciutadans de Cuenca es reuneixen en el punt de trobada
http://www.epitelio.org/cuenca. Aquests usuaris
formen part d’una comunitat d’organitzacions i persones que viuen els avantatges que he mencionat anteriorment, i fins i tot investiguen i desenvolupen serveis que els permeten anar més enllà.
ANDRÉS DOCHAO I JOSÉ ANTONIO BARRAGÁN

El valor del voluntariat en la nova societat de la
informació. L’exemple de la xarxa EPITELIO

EPITELIO

Si aprofundim en aquest procés de reformulació del
paper de l’organització on el voluntari hi desenvolupa la seva tasca, veiem com apareix un nou model
de voluntari: aquell que actua en la xarxa a distància
com a part important de la seva dedicació a la tasca
de cooperació. D’aquesta manera neix el voluntariat a la Xarxa.
Un exemple d’aquesta nova realitat l’ofereix el
Projecte Europeu EPITELIO (Excluded People Integration by the use of Telematic Innovative Opportunities), desenvolupat amb èxit durant els darrers
tres anys per part d’un consorci d’entitats públiques
i privades d’Espanya, Itàlia i el Regne Unit.
Bàsicament, consisteix en una plataforma telemàtica de serveis, basats en la WWW, per donar
suport a persones, agències i xarxes implicades en
la integració social i econòmica dels ciutadans d’Europa.
En aquesta línia d’actuació, mitjançant el projecte, s’ha aprofundit en una nova forma d’acció social
que ha implicat noves fórmules de voluntariat,
orientades a:
• facilitar instruments útils per a persones i grups
de diversitat cultural, com ara el Secretariado General Gitano, Mujeres Dominicanas, etc.;
• conscienciar el sector públic dels beneficis de
les xarxes comunitàries, creant una actitud positiva
en els mitjans de comunicació;

Mantenir el seu esperit i la seva essència:
el més gran repte per al voluntariat
No cal anar gaire lluny per copsar la diversitat de criteris que existeixen sobre el concepte de Voluntariat. No cal ni tan sols sortir de Catalunya. Però, si ho
fem, podrem constatar com aquestes diferències
són encara més grans.
Pertanyem a un moviment ciutadà que no està
prou ben definit i que, entre lleis i regulacions, corre
el risc de perdre l’essència sobre la que es fonamenta i l’esperit que el mou.
Ambdues coses serien lamentables.
Per a una investigació que s’està realitzant sobre
el tema, s’ha fet un recull de definicions sobre el
concepte de Voluntariat.
L’única característica tinguda en compte en més
de la meitat de les definicions és la de la gratuïtat
(65,4%). Tot i així, ens sembla un percentatge molt
baix. No obstant, només un 5,4% accepten que el
voluntari/a pugui rebre alguna gratificació. La resta
no preveuen aquest requisit ni a favor ni en contra.
Les característiques que apareixen entre el 40 i el
50% de les definicions són:
• El fet que sigui una opció escollida lliurement.
• Que el servei es faci a favor de la societat
• Que es dugui a terme des d’una associació.
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Ho consideren una actitud només el 9,1% i com
un servei el 12,7%.
L’autora de la recerca remarca que la gran diversitat constatada pel que fa al concepte de voluntariat pot ser deguda a les diferents experiències i realitats dels autors, i al fet que el voluntariat sigui un
fenomen tan heterogeni i en continu procés d’evolució.
Però ens sembla imprescindible que el voluntariat, malgrat els canvis socials que es puguin produir, malgrat les circumstàncies personals de qui és
voluntari i malgrat les legislacions que el regulin, no
perdi la seva essència ni el seu esperit.
Per això proposem que s’anomeni voluntari/a
–tal com defensa l’autora de l’estudi que pren com
a base la definició aportada per la Federació Catalana de Voluntariat Social– a qui:
• Fa un servei sense rebre ni remuneració, ni gratificació, ni incentius de cap mena.
• El fa per millorar la societat.
• De forma continuada, perquè és una actitud
(no esporàdicament).
• Des d’una associació, és a dir, de forma organitzada.
• I que pren la decisió de ser-ho lliurement, i de
forma conscient., responsable i compromesa.

En el moment d’elaborar la CARTA DEL VOLUNTARIAT consideràrem imprescindible realitzar estudis previs de la realitat del voluntariat a Espanya,
analitzar normatives d’altres organitzacions, i fins i
tot intentar que el document tingués –en forma, rigor i contingut– el caràcter vinculant d’una llei.
La CARTA està dividida en vuit Capítols.
Al Capítol I es defineix el voluntariat i les seves característiques. Pel que fa als objectius, enumerats al
Capítol II, els voluntaris participen dels que tenen
encomanats la resta de la organització a l’Estat espanyol, d’acord amb els Estatuts Socials. Una classificació del voluntariat apareix desenvolupada al Capítol III en relació amb el grau de responsabilitat dels
voluntaris en l’acompliment de la seva activitat. En
concordança amb això, el Capítol IV conté el Drets i
Deures tant dels voluntaris com d’Ajuda en Acció. El
Capítol V estableix els tràmits per formalitzar la vinculació a l’organització, i les formes efectives de
col·laboració i participació es descriuen al Capítol VI.
El canvi de condició dins les diferents classes de voluntariat és objecte de regulació al Capítol VII. I, finalment, el Capítol VIII marca els supòsits que tenen
com a conseqüència la pèrdua de la condició de voluntari.
Els annexos de la CARTA contenen els models
d’Acords de Col·laboració que han de firmar i ratificar ambdues parts, voluntariat i organització.
Cal deixar palesa la dificultat especial i concreta
que suposa adaptar-se a aquesta Llei del voluntariat, sobretot pel que fa referència a la tasca d’identificació, firma de compromís i control del voluntariat, que implica una càrrega burocràtica contrària a
l’esperit del voluntariat i als criteris de sintonia amb
la realitat social, d’estalvi de despeses i d’eficàcia,
amb els quals treballem les Organitzacions No Governamentals.
Durant aquest any, un dels reptes més importants que hem afrontat ha estat trobar la manera de
donar a conèixer i implantar la CARTA entre els nostres voluntaris i regularitzar les formes de col·laboració del voluntariat. Tot això, sense caure en un excés de burocratització però garantint als voluntaris i
a la organització, al mateix temps, les condicions
sota les que s’estableix la col·laboració.
Un dels drets més importants dels voluntaris i
que, a vegades, és un dels que rep menys atenció,
és la participació en les organitzacions. En aquest
sentit, la proposta d’Ajuda en Acció ha estat establir
una forma de participació del voluntariat, com a
col·lectiu, en els òrgans de govern d’Ajuda en Acció
a través del Consell Assessor.

ASSOCIACIÓ PEL VOLUNTARIAT A EUROPA (AVE)

La carta del voluntariat d’ajuda en acció
La promulgació de la Llei del voluntariat 6/1996 del
15 de gener, i de lleis autonòmiques que també regulen aquesta activitat, requereixen una resposta
per part de les organitzacions que, com Ajuda en
Acció, disposen d’un voluntariat organitzat arreu
d’Espanya.
L’entrada en vigor de la citada llei des del gener
d’aquest any ha comportat que algunes ONGs (entre elles Ajuda en Acció) elaborin documents interns
que aclareixin qüestions com ara: qui forma part del
voluntariat de l’organització o sota quines circumstàncies i reglament es du a terme la incorporació, desenvolupament i baixa de la prestació voluntària.
La manca d’una normativa que reglamenti la Llei
6/96 (Reial decret o similar) per part de l’Estat, per
tal que les organitzacions puguin tenir un marc de
referència més exacte i complet per adaptar els corresponents règims interns a la Llei, propicia certa
confusió a l’hora d’interpretar-la.
Arran d’aquesta situació, Ajuda en Acció (organització fundada el 1981 i amb una àmplia experiència
amb el voluntariat) veié la necessitat de «traduir»
aquesta llei a la realitat de la nostra organització i,
amb aquest fi, elaborà la CARTA DEL VOLUNTARIAT
D’AJUDA EN ACCIÓ, i altres documents que la desenvolupen i que contenen els criteris objectius que
garanteixen un acompliment de l’activitat voluntària en les condicions que té lloc.

El consell assessor
El Consell Assessor és un òrgan consultiu compost
per 17 membres, cadascun dels quals és escollit i representa els voluntaris de la seva Comunitat Autònoma. Atesa la diversitat d’origen, edat i condició
dels voluntaris, aquests representen també la visió
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de la societat civil respecte el món de la cooperació
en general i d’Ajuda en Acció en particular.
El Consell Assessor exercirà les seves funcions
amb autonomia orgànica i funcional per tal de garantir-ne l’objectivitat i independència.
Els fins d’aquest Consell apareixen definits a l’Article del reglament de la següent manera: «En l’exercici de les seves funcions, el Consell Assessor vetllarà per
l’acompliment dels fins d’Ajuda en Acció establint una
relació sistemàtica i eficaç entre el voluntariat i l’òrgan
de govern d’Ajuda en Acció. La seva actuació i consideracions ampliaran el perfil de la cultura de la institució,
facilitant el tractament de temes d’interès per al voluntariat i la opinió pública en l’àmbit de la cooperació al
desenvolupament. Valorarà els aspectes d’oportunitat
i conveniència quan ho exigeixi el caràcter de l’afer o
ho sol·liciti expressament l’òrgan consultant, així com
la major eficàcia d’Ajuda en Acció en l’acompliment
dels seus fins. La consulta al Consell serà necessària en
totes aquelles qüestions que afectin o modifiquin les directrius bàsiques del voluntariat, i facultativa en la resta de casos. En qualsevol cas, els dictàmens del Consell
no seran vinculants, tret que l’òrgan consultant així ho
hagi decidit.»
En conclusió, la definició de la col·laboració voluntària, la seva reglamentació i participació, són temes d’un interès cabdal tant pels voluntaris com per
les organitzacions que els acullen. Un dels nostres
principals reptes és assolir aquests objectius conservant l’esperit idealista, altruista i anònim del voluntariat.

• Hem de treballar la creativitat, per donar respostes materials als problemes concrets. El Reglament penitenciari i el Codi penal tenen obertes les
alternatives i les deixa en mans de la societat.
• Mantenir viva l’esperança, perquè sabem que
no és una utopia que les persones canvien i també
les societats, però només per l’esforç de grups d’individus concrets.
• Provocar la implicació de les institucions –comunitat, associacions, fundacions, esglésies i administracions principalment– fins als més alts nivells,
per tal d’establir estratègies que comportin la millora de les condicions materials i espirituals dels presos
i del seu entorn.
• Promoure la justícia; donar a cadascun segons
les seves possibilitats, sense provocar l’esclavitud i sí
l’emancipació. El sistema de repressió social i la justícia del Codi penal s’apliquen quasi exclusivament
als pobres i serveixen per marcar a l’asocial segons
les normes penals.
• Coordinar tots els esforços; és a dir, crear un servei d’informació, assessorament i suport a tots els
qui dediquen el seu temps al pres i el seu entorn.
• Potenciar la confiança en molts professionals
del medi penitenciari que treballen des de la mateixa perspectiva. S’han de crear llocs de trobada, oficials i extraoficials, de tots els professionals (funcionaris de presons, administració de justícia, advocats,
voluntariat...)
• Potenciar la crítica constructiva en tots els estaments: Conselleria de Justícia, jutges de vigilància, fiscalia, Síndic de Greuges i altres, per fer sentir la veu dels
sense veu, a través dels mitjans necessaris, sense por,
amb molta prudència, sense pressa però sense pausa.
Per exemple: estrangers sense papers. Una comunitat
que no és capaç de cridar al costat dels pobres, de lluitar per una societat més justa, és una comunitat muda.
• Potenciar, formar i coordinar un voluntariat capaç de donar respostes concretes i amb les següents
característiques:
a. col·laborador amb el medi penitenciari, sense
submissió.
b. coordinat amb els professionals i amb la resta
de la comunitat per tal de rendibilitzar esforços i ser
eficaços.
c. compromès amb coses petites i en un temps
determinat (no a temps lliure).
d. equilibrat per potenciar l’emancipació i l’alliberament de les persones.
e. capaç de treballar en equip.
f. coneixedor del medi penitenciari i el seu entorn, de forma que l’arbre li deixi veure el bosc i el
bosc no l’impedeixi veure l’arbre.
g. que s’adoni de la part positiva de les persones,
sàpiga transmetre-ho i potenciar-ho.
h. que sàpiga «estar» amb el pres i el seu entorn, i
sàpiga compartir amb ell els moments.
i. capaç de buscar recursos i col·laborar amb ell
de forma creativa.
j. provocar l’Administració perquè treballi conjuntament amb el voluntariat.

MAITE RODRÍGUEZ ESTÉVEZ
Responsable del Departamento de
Voluntariado
Ayuda en Acción

Voluntariat al medi penitenciari
Quan reflexionem sobre les perspectives i reptes de
futur del VOLUNTARIAT AL MEDI PENITENCIARI
hem de partir de dues premisses bàsiques:
1. Com a membres d’una societat determinada
partim del fet que la delinqüència és solament un
conducte contrari a un ordre transitori, d’una societat concreta, en un moment històric.
Al mateix temps, és també el resultat d’unes patologies individuals i d’una patologia de la societat.
Per això, la primera condició per dur a la pràctica les
reformes legislatives i socials és que estiguin inserides primer en la consciència social.
2. Com a membres de la nostra comunitat, ens
pertoca treballar el resultat d’aquesta patologia individual i social des de l’orientació de treballar per a
la conscienciació social del problema dels presos,
donant resposta a les necessitats concretes en col·laboració amb d’altres institucions.
Des d’aquesta perspectiva crec que els reptes del
VOLUNTARIAT AL MEDI PENITENCIARI, per a l’any
2000, podrien ser els següents:
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Per acabar, el VOLUNTARIAT AL MEDI PENITENCIARI té el repte d’integrar en el món penitenciari
tots els sectors, des del moviment juvenil, la tercera
edat, els voluntaris, fins als professionals penitenciaris, perquè tots són comunitat que camina i no tenim cap excusa per no realitzar la nostra tasca.

Per assolir la integració i l’acceptació de les persones que pateixen discriminació, cada persona és
acollida com a persona, no com un conjunt de problemàtiques, tot treballant conjuntament pels seus
drets i per poder afrontar els seus problemes i els
seus deures; sempre des d’una dinàmica bidireccional i d’intercanvi. Les persones són acollides des
d’un centre comunitari i normalitzador com a integrants de la nostra comunitat.
El projecte vol oferir un vincle educatiu i una referència personal que potenciï l’autoestima, la consciència crítica de la realitat i les responsabilitats envers elles i la societat. És fonamental que la persona
pugui experimentar que és valorada i apreciada i que
pugui vivenciar la nostra creença absoluta en les possibilitats de canvi. Una de les claus de la nostra intervenció és no donar res per sabut, ja que basar-nos en
prejudicis és caure en els estereotips. Per tot això ens
basem en el diàleg per explorar, detectar i conèixer.
El projecte fonamenta la seva metodologia de treball en la implementació d’un PLA D’ACTUACIÓ
PERSONALITZAT (PAP), pactat conjuntament amb
totes les parts implicades: persona afectada, professionals de justícia, serveis socials i primaris i especialitzats i l’equip de persones del Casal.
En aquest projecte hi poden participar persones
que han de complir una mesura penal alternativa,
persones amb un procés de motivació envers la desintoxicació i dehabituació en el consum de tòxics,
persones en situació de marginació i exclusió social.
L’experiència ens mostra que la majoria de persones
tenen, o han tingut –en algun moment– conflictes
amb la justícia.
La nostra intervenció no pot restar en una actuació puntual. Ha de formar part d’un procés educatiu
global que permeti la continuïtat de tot allò que s’inicia: experiència educativa, normalització d’hàbits,
reafirmació de responsabilitats (familiars, laborals,
personals, etc.) control de les possibles dependències i potenciació de la dimensió comunitària. Des
del projecte ens plantegem una intervenció entesa
com a «promoció» i no com a assistència.
El projecte vol sensibilitzar i denunciar –si s’escau–
la situació de les persones que pateixen algun tipus
de problemàtica vinculada amb els conflictes amb la
societat i la justícia. Vol aconseguir que les administracions s’impliquin a fons i d’una manera coordinada per posar el mitjans econòmics, humans i tècnics, per tal que la ciutat disposi dels recursos socials
suficients per atendre les necessitats de les persones
que es troben en situació de conflicte amb la societat i la justícia (presos, expresos, toxicòmans, etc.).
Presentem aquesta comunicació al Congrés Europeu del Voluntariat conscients de la importància del
teixit social associatiu i el voluntariat social en la recerca de solucions i conscienciació sobre realitats
humanes –a vegades molt properes– que viatgen
per vies més estretes i plenes d’obstacles que les
nostres. En un període marcat –segons alguns– per
una crisis dels valors, la por als altres i als diferents,
etc. , el projecte David ens convida a apostar per un

FRANCISCO VICENTE ROMERO
Comissió Territorial d’Assistència Social

Projecte David
El Casal Infantil i Juvenil de Marianao de Sant Boi de
Llobregat (Barcelona), és una entitat sense afany de
lucre que promou diversos projectes socioeducatius
adreçats a la infància i la joventut (i ara, a la població
adulta), tot incidint especialment en els col·lectius
en risc des de l’any 85.
Als seus projectes, que apleguen a més de 500 infants i joves del barri de Marianao i de la resta de
barris de Sant Boi, hi podem trobar activitats com
ara: Ludoteca Infantil, Centre Obert Infantil, Tallers
Infantils i Juvenils, Ludoteca Juvenil, Esplai l’Esquitx,
Cursos de Formació Ocupacional, Biblioteca i servei
de reforç escolar per adolescents, Grups associatius
juvenils (Ona Jove FM; fanzine de còmic, grup ecologista Benviure, Grup Els Pingos, etc.) activitats per
a pares i mares, Accions de informació i orientació
per a la recerca de feina, etc., i el Projecte David que
serà el que ara ens ocuparà.
Projecte David del casal infantil
i juvenil de Marianao
David Barnús va morir l’1 de juliol de 1992, als 18
anys, víctima d’una sobredosi. Amb ell s’havia establert un pla personalitzat de seguiment intensiu,
amb la participació de diversos serveis institucionals. Per a les persones que vàrem conèixer en David, la seva mort va suposar un impacte emotiu molt
important i una interpel·lació per aprofundir les opcions. Malgrat la seva pèrdua, va quedar la convicció que calia continuar el camí que vàrem encetar.
És per això que, des d’aleshores, s’han realitzat diversos programes individuals d’ajuda a joves i adults
amb una actuació intensiva de treball.
El nom del projecte, DAVID, també vol simbolitzar la lluita del dèbil contra el fort, i alhora, les potencialitats que tenen les persones amb dificultats
per afrontar la seva lluita en la vida (per la vida) i
mantenir l’esperança que la seva situació –si s’hi impliquen– pot experimentar canvis molt significatius.
El PROJECTE DAVID és un recurs socioeducatiu
que té sentit des del marc d’un centre comunitari, el
Casal Infantil i Juvenil de Marianao, orientat a l’acolliment personal, seguiment i suport d’aquelles persones que han tingut conflictes amb la societat i
amb la justícia o que pateixen pobresa i/o algun tipus d’exclusió social que funciona des de gener de
1997.
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associacionisme dinàmic que faci propostes alternatives realitzables, on tothom tingui un espai per treballar per a una ciutat més justa i humana per a tots.
En una realitat atesa en la majoria de casos des del
costat professional i assistencial, el projecte David
aposta pel treball en xarxa i la importància del voluntariat social en la recerca de solucions normalitzades i integradores per aquest sector de persones.
El voluntariat és, per a nosaltres, la «sal» comunitària
i humanitzadora que complementa els recursos específics i que resulta necessària si volem donar alternatives efectives. Volem que el nostre projecte sigui
una «presència educativa» i un projecte «arrelat a la
comunitat». Volem estar vinculats al barri, a l’entramat comunitari, a les entitats, als interessos i preocupacions dels veïns.
I tot això amb una clara voluntat de «suma». Estem
ben segurs que no inventem res nou perquè aquesta
no és la nostra finalitat. El projecte vol ajudar a canalitzar, optimitzar i apropar els recursos que existeixen
a persones que per si mateixes difícilment hi accedirien –o bé generar-los si no existeixen– des d’un treball en xarxa que vol esprémer al màxim les possibilitats que té la col·lectivitat més propera al servei de les
persones menys afavorides de la comunitat.
Pensem que s’ha de combinar la professionalitat i
el voluntariat. El component del voluntariat, així
com la seva formació, tenen un pes molt important
en l’entitat. Les dues dimensions no s’exclouen, al
contrari, es complementen i s’enriqueixen en un
feedback constant.
Aquest projecte es porta a terme gràcies als esforços conjunts i organitzats d’un equip de persones
voluntàries que aposten per donar respostes efectives i humanitzades a la crida que ens fan les persones dels sectors de la població menys afavorida de la
nostra societat.
I fem l’esforç perquè creiem profundament en
una visió optimista de l’educació com a element que
és capaç de transformar la societat i que, sense caure
en paternalismes, ens convida a apostar per veure i
escoltar les potencialitats que cada persona i col·lectiu té, com a punt de sortida cap a un canvi positiu
de la seva realitat. Esperant que els llistats puguin
baixar i desaparèixer, continuarem treballant.

tingut accés ens han confirmat la necessitat del Parlament com a eina al servei de les necessitats socials
dels més desfavorits, en la línia de la iniciativa de Justícia i Pau iniciada el 1993 i secundada el 1997 per
la Federació Catalana del Voluntariat Social. Aquests
documents –que relacionen i sintetitzen l’annex–
coincideixen en la necessitat que s’estableixin canals permanents de comunicació entre les entitat cíviques de treball social i les institucions públiques a
tots els nivells (parlaments, governs, municipis) per
tal que es tinguin en compte a l’hora de legislar, fer
pressupostos i en qualsevol acció de govern.
A partir d’ara, doncs, la base del funcionament
serà la Comissió Permanent, que està formada per
dos representants de Justícia i Pau, i dos de la Federació Catalana de Voluntariat Social. Aquesta comissió es proposa coordinar totes les propostes que se li
facin per portar-les a bon fi sempre que sigui possible. Es reunirà a petició de qualsevol entitat no lucrativa del sector social català, serà el portaveu, i es
constituirà en grup de pressió per reivindicar tot allò
que es cregui necessari en l’àmbit que li és propi.
Per començar aquesta etapa, la Comissió Permanent iniciarà gestions davant del Parlament de Catalunya amb l’objectiu d’aconseguir un estatut que
permeti seguir de forma estable la seva activitat i intervenir-hi sempre que calgui. Posteriorment, es
gestionarà també amb totes les administracions una
forma d’intercomunicació estable.
Agraïm la vostra col·laboració i us convidem a formar part de la Comissió Permanent –que en aquest
moment està formada per Anna Gudiol, Sebastià
Benet, Francesc Bassas i Ramon Bartomeus– i a
aportar els vostres suggeriments i les vostres reivindicacions sempre que ho considereu oportú.
Documents citats:
• «Noves tendències del voluntariat a Europa»,
Ponència de Jordi Estivill al Congrés Català del Voluntariat 1995.
• «Sinergias de lo público y lo privado», Ponència
de Juan Lillo Cebrián, President de F.O.N.G.D.C.A.M.,
1997.
• Aportació de la Comunitat del Pla de Serveis Sociosanitaris –Grup de treball Tranversal 5– 1998.
• Comunicació de la Comissió Europea sobre el
foment del paper de les associacions i fundacions a
Europa 1998.
• Dictamen del Comitè de les Regions de la Comunitat Europea sobre el paper de les associacions
de voluntariat 1998.
• Crida del Secretari General de l’ONU, Sr. Kofi
Annan, 1998.
• «Un gran diàleg per a un contracte nou», Conferència de Jordi Pujol 1-4-98, referint-se a les relacions entre les institucions de govern i la societat civil.

XAVIER LÓPEZ
Casal Infantil i Juvenil Marianao

Parlament de la fraternitat
Ja fa temps que estem treballant en el desenvolupament del Parlament de la Fraternitat.
Des que es va decidir portar endavant el Parlament,
algunes comissions han treballat força, i algunes han
tingut dificultats per treballar a ple rendiment, però
entre totes han aportat idees i informacions valuoses
per avançar en l’assoliment dels objectius que es va fixar el Parlament.
A més a més, diversos documents als quals hem

RAMON BARTOMEUS I PLANA
Federació Catalana del Voluntariat Social
Comissió Permanent del Parlament de la Fraternitat
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Reptes i límits del voluntariat

gui com a finalitat treballar per alleujar o eradicar
problemes socials.
Paral·lelament, és tan necessari com el punt anterior que cooperin amb aquelles persones i organitzacions que treballen pel canvi de les estructures
que provoquen la injustícia.
2. Potenciar les organitzacions que es dediquen a
la formació de voluntaris, especialment aquelles que
coeduquen, es basen en el treball en equip, defenen
els valors individuals i aporten valors comuns amb la
resta de la humanitat. En aquest aspecte és important tenir en compte la Cultura de la Pau i la No
Violència com el futur més viable.
3. Promoure el debat de les organitzacions dels voluntaris en la resolució dels conflictes, com a element
que ajudi a la reconciliació de les parts enfrontades.

El contingut d’aquesta comissió és un projecte de
futur que afronta diversos obstacles. Som aquí per
parlar de l’esdevenidor. Per altra banda –com molt
bé indica el títol– es planteja identificar la línia que
separa el voluntariat d’altres qüestions. Així doncs,
em semblaria bo començar a partir d’una mínima
definició en els aspectes fonamentals abans d’entrar
en matèria.
En aquest sentit, m’agradaria fer algunes reflexions sobre els orígens i la identitat del voluntariat.
També aprofito l’ocasió per reivindicar la necessitat
d’una feina accessible, rigorosa i científica que ens
faci aprendre junts de la història del voluntariat.
El voluntariat té dimensions locals i globals, i cadascuna d’aquestes té dates i accions que n’expressen el naixement. És probable que els orígens es trobin en la pròpia gestació de la societat, però enfront
d’aquesta situació aclaparadora considerem dos fets
històrics, que són representatius i que diuen molt
del que avui intuïm que és el voluntariat.
El primer es troba a la batalla de Solferino, ciutat
al nord d’Itàlia, on, el juny de 1859, s’enfrontaren
Àustria i França. En un sol dia moriren 40.000 persones. Honri Durant, ciutadà de nacionalitat suïssa
que presencià aquesta carnisseria, davant la manca
d’assistència mèdica, organitzà persones de les localitats de les rodalies, que voluntàriament atengueren
els soldats ferits, sense discriminació per bàndol.
Aquest fou l’origen del Comitè Internacional de la
Creu Roja.1
El segon tingué lloc a Verdun, ciutat al nord de
França. El 1920, un altre ciutadà de nacionalitat
suïssa, Pierre Ceresole, reuní voluntaris alemanys i
francesos –pobles enfrontats durant la 1a Guerra
Mundial– perquè ajudessin a reconstruir els camps
de cultiu i les cases i així evitessin la migració dels
habitants. Aquest fou l’origen del International Service Civil.2
Tal com veiem en ambdós exemples, el voluntariat no es pot classificar, ni emmarcar, ni molt
menys dirigir. És una actitud, una manera de treballar per a societats més justes, que neix d’un esperit,
d’una convicció particular. El voluntariat és un moviment amb vida pròpia.
Partint d’aquest referent voldria plantejar uns
punts a debatre.

Límits del voluntariat
1. El treball que realitza el voluntari. L’ideal és que
s’adeqüi a la seva capacitat i formació, i sempre amb
la cooperació de professionals. Una clau podria ser
elaborar més la relació voluntari-professional.
2. La relació estructura de govern-societat civil.
Aquest aspecte sovint es troba en tensió. Els governs, les administracions i la societat civil han de
cooperar més estretament. És freqüent que el govern, a causa de la lògica i els hàbits adquirits, tendeixi a regularitzar i controlar el moviment voluntari
i associatiu. De la mateixa manera, la societat civil
no acostuma a entendre i participar adequadament
amb la responsabilitat que li pertoca per tal que les
societats funcionin cada dia.
3. Omplir de sentit la paraula voluntariat. És força
habitual trobar dues polaritzacions en el voluntari:
l’adoctrinat i el revolucionari, sense que es coneguin
els seus límits. A l’adoctrinat li manca un sentit més
ampli i bàsic de la seva actuació, però se sent bé. El
revolucionari desconeix les seves limitacions per
arreglar les coses i tendeix a voler sobrepassar-les.
Són molt importants els voluntaris amb un sentit
ple d’allò que fan i perquè ho fan, i que alhora estiguin amb harmonia social. Donar una visió del voluntari com a part imprescindible de la vida en comunitat i mostrar que és un camí –i no la solució–
ajudaria a responsabilitzar i ser conscients del treball
voluntari.
Personalment, entenc que definir aquests punts
aportaria elements de reflexió interessants per saber
en quin punt ens trobem pel que fa a reptes i límits.
Per descomptat, en direcció del treball per la Pau.

Reptes del voluntariat
1. Potenciar el voluntariat. Induint la societat civil a
cooperar amb aquelles institucions, organitzacions,
associacions, o qualsevol tipus de col·lectiu que tin-

JUANJO MORENO
Servei Civil Internacional

1. Informació extreta del llibre Tiempo de rebeldes, de José Ma
Mendiluce.
2. Informació extreta de l’arxiu històric del Servei Civil Internacional de Catalunya, branca catalana del International Service Civil.
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Ponències

Sra. Montserrat Rué

atenció i permet derivar cada cas concret cap al qui
està més ben preparat per donar-hi resposta.
• Sense oblidar que els valors humans han d’anar
sempre per davant dels costums, i les persones,
abans que les coses i les feines.
4. Cal reforçar la societat d’avui, treballant amb
ella per remarcar la importància dels valors ètics. Cal
exercir una autentica democràcia, que ha de començar sent realitat en les nostres pròpies entitats.
No hem de defugir el treball amb les administracions, incidint'hi, defensant i recordant que d’elles
és la responsabilitat de fer una societat més justa, i
sense pidolar, sinó reclamant el que és just.
Tenim un paper important dintre de la societat i
l’assumim amb responsabilitat

Presidenta de la Federació Catalana del
Voluntariat Social
La consolidació del voluntariat
1. El Voluntariat té unes arrels molt llunyanes a Catalunya, a la resta d’Espanya i a altres països del món,
però pel que fa a Catalunya, és en plena democràcia
dels anys vuitanta, a l’inici de la crisi econòmica, que
es mostra pujant com a resposta d’una societat que
vol lluitar personalment en contra d’unes desigualtats injustes que es fan cada dia més patents i que
ens fan descobrir aquesta realitat desconeguda fins
en aquell moment, «el quart món», a casa nostra.
El voluntariat té doncs arrels fortes, indestructibles, és ben cert. Però també ho és que cal que sigui
també un moviment capaç d’adaptar-se als temps
canviants d’avui i saber donar-los la resposta millor i
més adequada. Com a moviment encara hi ha molt
per fer. I hem de fer-ho. I hem d’aconseguir-ho.

El finançament, noves fórmules, sostenibilitat
5. El finançament ha de ser diversificat, i d’acord
amb les responsabilitats respectives.
Quina responsabilitat té l’Estat ? I cada una de les
altres administracions?
Quina responsabilitat té la societat i quina nosaltres?
Cal arribar a un acord i pagar segons les responsabilitats respectives. I fugir d’aquestes incerteses
econòmiques que minven les nostres possibilitats i
ens fan gastar energies mal aprofitades cercant solució a problemes econòmics. Cal arribar a un acord
en què cadascú aporti el que té obligació d’aportarhi. Sense necessitat de pidolar i sense que mai la solidaritat no s’aturi per manca de recursos.
6. Sense ànim de lucre, però sense pèrdues. Amb
gestió clara i també eficaç.
7. Rebent de tots aquells beneficis d’un tracte fiscal més favorable. La solidaritat no ha d’estar mai
gravada per l’Estat.

El moviment associatiu a l’entorn del voluntariat
2. Vivim en una societat cada cop més globalitzada,
en què les entitats de voluntariat hem de treballar
de manera menys individualitzada, perfeccionant
coordinadament la nostra acció envers el que volem
ajudar.
L’acció conjunta del nostre voluntariat i la coordinació entre les nostres entitats excessivament atomitzades és necessària per treballar també junt amb
les nostres administracions.
3. Cal tenir una bona organització. Només a força
de bona voluntat i amb l’afany de voler-ho fer tot no
podrem fer gran cosa. Perquè les coses que fem, les
hem de fer ben fetes i cadascú ha de fer, ben fet, el
que li pertoqui.
• En aquest sentit, cal l’especialització de les associacions i la formació dels voluntaris per poder aprofundir en els problemes complexos existents.
• Cal la coordinació que proporciona una millor

Formació de voluntaris
8. El voluntari ha de ser conscient de la seva tasca,
ha de saber els valors que defensa, ha de conèixer a
87

001-221 Ponències.qxd 29/7/10 10:54 Página 88

fons l’associació en la qual està treballant i a la qual
ha de poder participar en la presa de decisions, sovint formant part del Consell de l’entitat en representació dels altres Voluntaris.
De la mateixa manera ha d’entendre el marc polític i social en què viu, es mou, i en què realitza la
seva tasca, per tal de poder omplir bé l’espai que
sempre existeix al costat de l’administració de l’activitat específicament laboral. Per això ha de formarse.
9. I tot això mentre el Voluntari creix en el pla personal fins a ser ric en valors que pugui transmetre als
altres, ja que la formació no es rep només en els cursos. La vida mateixa, el contacte, la convivència, les
reflexions en comú, són també grans possibilitats
formatives, que hem de promoure i hem de saber
aprofitar sempre.
10. El voluntari no tan sols ha de tenir accés a una
millor formació sinó també participar en espais d’intercomunicació i de reflexió comuna.
Per acabar:
Sóc conscient que de les moltes coses que us he
dit, no he pogut donar també respostes a totes.
Però estic segura que els que aquí estem reunits disposats a treballar en un tema tan engrescador com
el de «La consolidació del Voluntariat», entre tots
serem capaços no tan sols de fer un bon treball sinó
que serà una bona aportació per anar fent camí en
aquesta consolidació que tots volem. Per la nostra
sensibilitat envers aquest tema, us he de felicitar, i
desitjar-vos que aconseguim fer una bona feina.
Moltes gràcies!

La Fundació ha fet el cens de la majoria d’OSV i ha
creat una base de dades de 14.000 OSV. Aquestes dades s’empren per estudiar les característiques del servei
de voluntariat i subministrar informació útil a les organitzacions, i per satisfer l’oferta i demanda del sector.

El moviment associatiu com a pedra angular del
voluntariat
El dret italià destaca l’eficàcia i importància de la labor de voluntariat que es du a terme a través de les
associacions.
Aquesta labor a través d’associacions és l’única
eina eficaç que tenim al nostre abast per satisfer les
necessitats dels usuaris d’associacions. El moviment
associatiu té un paper important per establir relacions amb institucions locals o nacionals, activar organismes consultius regulars per coordinar les demandes de les organitzacions de voluntariat amb les
necessitats dels seus clients/usuaris, aquelles persones que més les necessiten. Les associacions parlen
en nom d’un grup format sobre una base democràtica, on els voluntaris es comprometen a representar
el suport i els drets dels usuaris de l’associació.
En els darrers anys, la veu de les associacions ha
conscienciat les Institucions nacionals i europees per
aconseguir un paper adequat i el reconeixement del
servei de voluntariat com a Tercer sector, com oposat i alternatiu (de manera complementària) al sector públic –el primer– i el privat –el segon–.

Sra. Stefania Mancini

Canals de col·laboració i diàleg amb el sector
públic i el privat

Fondazione Italiana per il Volontariato
Consolidació dels Voluntaris com a grup

El sector privat
Cooperació amb empreses
Hi ha una necessitat persistent de diàleg entre els
moviments de voluntariat i les empreses, de manera
que és desitjable treballar en una comunicació estable entre ambdós mons.
És veritablement important que els moviments de
voluntariat actuïn per conscienciar i sensibilitzar el
món empresarial en moltes de les seves campanyes
o lluites, per exemple, contra l’exclusió social derivada de l’atur de llarga duració, o d’altres causes no
relacionades amb el mercat laboral.
Esperem que les empreses puguin trobar la manera de transferir els coneixements de gestió al sector del voluntariat.
L’intercanvi de coneixements, la col·laboració en
les responsabilitats i la transferència d’experiència
caracteritzen la cooperació entre OSV i empreses.

Fondazione Italiana per il Volontariato:
una breu introducció
La Fundació Italiana per al Voluntariat és un organisme sense ànim de lucre, creat set anys enrere per fomentar la cultura de la solidaritat i ajudar les organitzacions de voluntariat a Itàlia i a l’estranger.
La Fundació ofereix serveis gratuïts als voluntaris i
grups de voluntariat: els serveis consisteixen en formació, informació, investigació i estudi, assessoria i
relacions externes i internacionals.
No existeix cap fundació similar a Itàlia.
Les Organitzacions de Servei Voluntari (OSV)
d’Itàlia formen part del Tercer Sector, però estan regulades per una llei marc. Les definim com: associacions/organitzacions sense ànim de lucre i no governamentals, compostes per un mínim de 5
voluntaris; en les quals no menys del 50% dels
membres s’han compromès a proporcionar serveis
gratuïts a terceres parts (usuaris no associats); i a
més, la junta de l’organització està composta exclusivament per voluntaris.

COOPERACIÓ A ESCALA LOCAL
Un objectiu fonamental consisteix a gestionar i fomentar la col·laboració a escala local.
A Itàlia hem experimentat amb diversos projectes
–de base híbrida– que impliquen al mateix temps
OSV i petites i mitjanes empreses.
88
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L’empresa pot contribuir amb el finançament o en
espècies, posant els recursos humans de l’empresa a
disposició de les necessitats del sector de voluntariat.
Posem per cas una OSV que necessita algú amb
coneixements tècnics financers per valorar el pressupost d’un projecte. Una empresa pot contribuir
amb l’assignació d'un empleat administratiu (hores
per setmana) al projecte, amb l'acord previ de cooperació. El salari de l’empleat (a càrrec de l’empresa)
correspon a la contribució en espècies.
D’aquesta manera, no només s’aconsegueix que
l’OSV s’estalviï unes despeses addicionals, sinó que
també es provoca la implicació social activa de l’empresa.
La realitat demostra que, amb el pas del temps,
l’empresa inicia un procés de conscienciació i sensibilització més intens respecte als problemes socials
d’una comunitat local.
Des de la perspectiva a llarg termini, els beneficis
són innumerables.

riat. El Ministeri de Solidaritat Social és el resultat
dels esforços del Servei de Voluntariat, que durant
molt de temps ha demanat una llei marc (que en
aquest moment va aprovar el Parlament).
En el futur hi haurà la necessitat de comptar amb
una col·laboració estable entre el sector públic i les
OSV per a la gestió del sistema de serveis socials,
sempre que recordem que la tasca de voluntariat no
substitueix les responsabilitats o tasques de l’Estat.
L’acció ha de ser complementària.
El sector públic internacional: la Unió Europea
El diàleg entre les associacions, la Unió Europea i la
Comissió Europea té una llarga tradició, encara que
el sector continua necessitant un ferm suport.
Des de 1983 les accions voluntàries van quedar
reflectides en les definicions del Parlament Europeu.
A partir d’aquest moment es van produir moltes
decisions del Consell o qüestions de la Comissió.
Durant aquest període, els moviments de voluntariat han pogut veure reconegut el seu paper per
les institucions europees. En van aparèixer indicis al
Tractat d’Amsterdam, on es va incloure la Declaració núm. 23 (prèviament annexada al Tractat de
Maastricht) en el text del Tractat. Aquesta declaració reconeix la importància de les organitzacions de
voluntariat per fomentar la solidaritat.
Al juliol de 1997, la Comissió va publicar un «Comunicat» sobre «El paper i la promoció de les associacions i les fundacions» a escala europea. Segons
aquest document, les associacions es consideren un
dels instruments més importants per al diàleg cívic.
S’especifica que les organitzacions de servei voluntari s’inclouen entre les associacions sense ànim de
lucre, i que es caracteritzen per la presència de voluntaris i l’oferta de serveis gratuïts a terceres parts
(a persones que no formen part de l’associació).
En el mateix any, el Comitè Econòmic i Social va
publicar la seva opinió sobre les associacions de solidaritat social, tot destacant la importància dels voluntaris com a individus que ofereixen, sense estar-hi
obligats i de manera gratuïta, serveis dins d’associacions compromeses en la lluita contra mals socials.
La política de la UE envers el sector demostra una
forta voluntat de cooperació amb les associacions.
Hi pot haver un perill en el futur, i és que les OSV
no es puguin introduir activament entre les prioritats de la UE pels motius següents: 1. El paper
econòmic sembla ser més important que el social;
2. En alguns Estats membres, les OSV estan regides
per lleis que n’afebleixen la seva força i en la majoria de casos, les organitzacions italianes, així com
les franceses o les espanyoles, no poden competir
amb els altres components del tercer sector per satisfer les directrius de la UE, que cada vegada més
vol cooperar amb socis forts i econòmicament independents.
Algunes contradiccions actuals fan témer pel futur. La promoció per part de la UE de la subsidiarietat i el fet que prefereixi parlar amb xarxes europees;

COOPERACIÓ DE MARC
Tan sols els presentaré el cas de «Les iniciatives corporatives - Posada en pràctica de la declaració
europea d’empreses contra l’exclusió», en la qual
cada vegada més empreses inverteixen temps, recursos i les seves capacitats particulars per donar suport o iniciar mesures destinades a promoure la cohesió social.
El sector privat social
Per sector privat social entenem les cooperatives i
fundacions socials, i les associacions sense ànim de
lucre i no governamentals.
A Itàlia, les OSV estan diferenciades per llei de les
altres famílies del tercer sector.
Resulta evident que les OSV són els membres més
febles del tercer sector, a causa de la seva manca estructural de diners.
L’experiència italiana demostra l’exigència d’una
cooperació a llarg termini dins del tercer sector.
És aconsellable una cooperació basada en la distribució complementària d’activitats i papers entre
les famílies del tercer sector, a fi d’aconseguir una
optimització de les peculiaritats de cada una.
El sector públic
RELACIONS AMB INSTITUCIONS NACIONALS
En l’actualitat, els moviment de voluntaris, després
d’estar en actiu durant molts anys, compten amb
relacions externes permanents amb les institucions
polítiques.
En la majoria de països existeixen organismes permanents d’assessoria recíproca: a Itàlia, hi ha l’Observador
Nacional del Sector del Voluntariat, que està format
per les organitzacions nacionals, per tal d’assessorar
constantment al Ministeri de Solidaritat Social.
L’estimulació de canals de col·laboració amb el
sector públic depèn de les associacions de volunta89

001-221 Ponències.qxd 29/7/10 10:54 Página 90

l’exclusió del voluntariat per l’estat de les despeses
dels projectes europeus i moltes altres assumptes.
Els dos propers anys seran molt confusos, a causa
de les eleccions de la nova Comissió i el Parlament.

ballant per aconseguir que el Parlament aprovi
aquesta llei, mentre destaquem la importància del
fet que el sector del voluntariat pugui continuar essent independent pel que fa a l’origen dels fons.
També existeix el suport financer del Ministeri de
Solidaritat Social, que es dirigeix únicament a les
OSV registrades en el Registre regional OSV (per la
Llei N. 266/1991)
La manca de diners obliga a les OSV a obrir perspectives i tractar les oportunitats que apareixen a escala de la UE.
Existeixen més de 100 línies pressupostaries disponibles per a les organitzacions sense ànim de lucre i no governamentals, mútues, cooperatives socials, associacions i fundacions.
Segons el principi de subsidiarietat, la Comissió
exigeix que l’organisme pugui dissenyar un projecte
i implementar-lo a escala local. I la Unió Europea, i
en particular la Comissió, ajudaran el sector del voluntariat a través del cofinançament del projecte. El
problema per al sector és la resta del finançament.
En l’actualitat, únicament gràcies a l’associació local, dins i fora del sector, amb empreses, institucions locals i cooperatives socials, és possible realitzar les gestions per trobar els recursos financers i
humans necessaris per dur a terme un projecte.

La necessitat de crear xarxes
En tots els països hi ha organitzacions paraigües o
xarxes de moviments de voluntariat. Actuen com a
«portaveus» que representen a les organitzacions associades davant de les institucions polítiques i els proporcionen serveis útils per millorar i reforçar els grups.
Els grups que treballen en aquest àmbit a escala
molt local, sense estar connectats, es mostren poc disposats al creixement del voluntariat, per la qual cosa
resten incapaços d’aconseguir noves oportunitats.
Algunes xarxes són conseqüència de les necessitats d’intervenció (por exemple, les xarxes compostes únicament per organitzacions que treballen per
als sense llar). Altres xarxes són «híbrides», per tant,
la característica per pertànyer a la xarxa és l’estatut
d’organització, i no l’esfera d’intervenció.
Les xarxes permeten visibilitat, eficàcia i capacitat
per parlar amb les institucions locals.
Xarxes Europees de Moviments de Voluntariat
Des de fa alguns anys s’han establert associacions
de solidaritat o xarxes de voluntariat a Brussel·les, a
fi de compartir el repte comú, optimitzar els recursos i fer pressió per aconseguir els objectius mutus.
Aquesta tendència pot facilitar el futur del sector
del voluntariat de diferents maneres.
Per una banda, els beneficis que obté una organització de voluntariat quan es connecta amb associacions més amplies i extenses a fi d’aconseguir
informació, actuar conjuntament i intercanviar coneixements.
Per altra banda, és la mateixa Comissió la que pronostica la creació i l’establiment de xarxes, per facilitar
el diàleg, controlar les necessitats locals (nacionals) i
comprovar les repercussions de les seves accions.
Les xarxes europees són de dos tipus.
1. per camp d’activitat, per exemple EAPN (per
combatre la pobresa); ESAN (per a les persones d’edat avançada), AOSV (per a organitzacions de joves),
la Taula Rodona Europea d’Associacions de Benestar.
2. per manera d’organitzar-se, per exemple, totes
les associacions sense ànim de lucre i no governamentals, independentment de la seva esfera d’acció, pertanyen a la CEDAG (per fomentar l’estatut
europeu de les associacions). La CECOP representa
a les cooperatives socials i l’EFC a les fundacions.

Reptes
Les organitzacions de servei de voluntariat tenen
com a objectiu principal ajudar i donar suport als
seus usuaris, com a proveïdors d’auxili o portaveus
en l’àmbit polític.
Per al futur, és important centrar-se en:
• Un diàleg més compromès entre moviments de
voluntariat (el plural és el resultat d’un diàleg i una cooperació més forts dins del sector) i les institucions polítiques dirigit a la construcció d’una base mútua de
distribució de responsabilitats.
• La disponibilitat d’un nombre més ampli de suports a la seva disposició: de manera que els moviments de voluntariat puguin confiar en un suport financer permanent per part de les institucions
destinat a dur a terme la seva missió i objectius (en
especial pel que fa al suport financer) i contribuir al
benestar i el valor afegit del sector.
• Un paper independent respecte a les tendències
polítiques, de manera que aquestes no obliguin a que
els moviments de voluntariat hagin de «canviar».

Sra. Margaret Morton

Finançament del sector

Coordinadora del projecte Engage Scotland
Age Concern Scotland
Col·laboració: fer que funcioni

A escala nacional, la nostra esperança es basa en
una llei sota estudi per al suport financer al sector
per part de fundacions de bancs. A Itàlia estem tre-

La col·laboració és un concepte que està de moda.
Es considera com un dels punts forts del sector voluntari i un component essencial de la societat ben
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integrada i cohesionada socialment a la qual aspiren
els polítics d’arreu d’Europa. La col·laboració és valuosa. Pot produir el tipus d’assoliments que a una
organització individual li seria impossible d’aconseguir per si sola; i pot ser l’única manera de fer front a
determinats problemes socials complexos. A més, la
col·laboració es valora perquè es considera que requereix un esforç extraordinari de perseverança i
determinació.

La meva definició tendiria a no incloure altres tipus més lliures o informals d’associació. El treball en
xarxa, per exemple, no implica específicament una
relació de treball propera. De la mateixa manera, les
relacions contractuals de naturalesa purament comercial no s’inclourien en la meva definició. Penso
ara en els contractes per a la provisió de serveis (per
exemple, quan el sector públic adquireix serveis dels
sectors voluntaris o privats), o acords d’esponsorització comercial (per exemple, quan el sector privat
acorda donar suport financer a les activitats del sector del voluntariat o del públic). Encara que les transaccions empresarials podrien considerar-se certament projectes de col·laboració, amb unes
obligacions recíproques clares, no caldria una relació continuada i propera.

Objectius d’aquesta ponència
Tots sabem que la col·laboració interorganitzativa
és lluny de ser fàcil. Les iniciatives conjuntes que comencen amb grans esperances sovint acaben en desajustaments i desil·lusió. Crec que no s’ha donat
prou atenció als components necessaris per a una
col·laboració reeixida. La intuïció i les bones intencions estan molt bé, però per si soles no estableixen
les bases per a una sòlida relació organitzacional
continuada.
Aquesta ponència parla de les característiques de
la col·laboració ja que es refereix a les organitzacions del sector del voluntariat, als beneficis que hi
dóna i als reptes que suposa. Conclou centrant-se
en el procés de col·laboració, concretament en els
elements que contribueixen a una relació mútuament satisfactòria.
Plantejo aquí aquest problema, no com a experta,
sinó perquè penso que serà útil generar un debat sobre el que fa que la col·laboració funcioni. Des d’un
punt de vista personal i professional m’interessa,
perquè coordino un projecte a Escòcia de tres anys
de durada que es diu Engage Scotland, que és en si
mateix una iniciativa de col·laboració entre el govern i dues organitzacions voluntàries, Age Concern
Scotland i Volunteer Development Scotland. La naturalesa de la meva feina implica promoure que les
organitzacions siguin més receptives a voluntaris de
més edat i proporcionar models de demostració de
com poden aconseguir-ho. Per fer-ho, participo en
una sèrie d’iniciatives de col·laboració, desenvolupant aliances i unint projectes innovadors conjunts,
molt sovint relacionant representants d’organitzacions que no havien treballat mai conjuntament.

Col·laboració i organitzacions del sector
voluntari
Les persones externes al sector sovint consideren
que les organitzacions voluntàries tenen una mena
de capacitat innata per treballar de manera cooperativa. Potser això es deu al fet que les organitzacions de voluntariat tenen els seus orígens en associacions lliures d’individus que s’unien per assolir un
fi comú, normalment un que suposés algun benefici
per a una part de la comunitat o la societat en conjunt. Tanmateix, qualsevol organització voluntària,
des del grup local més petit fins a l’organització nacional o internacional més prestigiosa desenvolupa
la seva pròpia i única identitat, la qual es comprometen a protegir i promoure els seus membres, el
seu personal i els voluntaris. El treball col·laboratiu
es pot veure com una amenaça a la identitat i els interessos propis d’una organització.
Durant els darrers vint anys, al Regne Unit i probablement a tot arreu, les organitzacions de voluntariat s’han deixat influir més per la teoria i la pràctica del sistemes de gestió. Han tendit a esdevenir
més «professionals» en la manera de dirigir l’entitat.
El fet d’utilitzar el millor de les pràctiques de gestió
ha fet probablement que les nostres organitzacions
fossin més eficients, però també hem de tenir en
compte que les idees de gestió comporten un caràcter inherent competitiu que, si no es controla, pot
repercutir negativament en alguns dels valors que
diferencien el sector voluntari del privat. Està bé posar l’èmfasi en les estratègies i les pràctiques de la
competència, però no s’ha d’oblidar que les estratègies cooperatives també poden tenir avantatges.

Definició de col·laboració organitzativa
Deixeu-me en primer lloc aclarir el que vull dir en
parlar de col·laboració organitzativa. Definiria les
iniciatives col·laboratives com aquelles que requereixen una relació de treball continuada entre una o
més organitzacions per tal d’assolir un objectiu
compartit. Poden ser de duració llarga, curta o mitjana. Naturalment, hi ha tot tipus d’exemples –festivals comunitaris, conferències nacionals i internacionals, operacions d’ajuda internacional, projectes
i programes d’investigació, aliances i coalicions en
el pla local, nacional o internacional.

Beneficis de la col·laboració: interès propi i
avantatges mutus
La cooperació es pot usar per servir als interessos estratègics d’una organització o per avançar en els interessos dels seus membres, el seus clients o la seva
causa. El pragmatisme pot induir a una organització
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a prendre part en una estratègia col·laborativa. Podria ser una manera de tractar amb la competència
o maximitzar l’ús de pocs recursos. Mitjançant una
associació prudent amb altres companys, pot ser un
mitjà d’augmentar la força, la visibilitat i el prestigi
d’un mateix. També hi ha altres beneficis indirectes
que es deriven d’intercanviar coneixements i de
compartir experiència.
Tanmateix seria erroni descriure la col·laboració
simplement en termes d’interès propi. En el fons de
qualsevol iniciativa conjunta reeixida hi ha d’haver
un objectiu o una visió global, una força motivadora
poderosa que empenyi les organitzacions o els individus a deixar de banda altres prioritats i treballar
junts per un propòsit comú. La Unió Europea és el
resultat d’una visió d’aquest tipus. Per a mi, un dels
exemples més destacats de la col·laboració internacional va ser la Comissió Brandt, l’informe de la
qual, «Nord i Sud» continua influint en el debat sobre la complexa relació entre el món desenvolupat i
el món en vies de desenvolupament.
Hi ha dos principis clau subjacents a qualsevol iniciativa col·laborativa: són l’avantatge mutu i l’interès
propi. És la conjugació complicada d’ambdós principis el que fa que les relacions col·laboratives siguin
tan precàries i difícils de dirigir. Perquè la col·laboració implica centrar-se en l’objectiu comú, protegint
el programa propi i a la vegada tenint en compte
que el col·laborador també tendirà a protegir el seu.

Crec que les organitzacions de voluntariat individuals també haurien de procurar produir la seva
pròpia política organitzativa sobre la cooperació
amb el món exterior i incloure-la en la pràctica organitzativa a través de les directrius per ajudar el personal pagat o els voluntaris. L’associació americana
de persones retirades, per exemple, produeix un fullet excel·lent en aquest sentit, titulat «Cooperació,
Col·laboració i Coalicions: Política i orientacions de
l’AAPR». Aquest fullet estimula els voluntaris i el personal pagat a comprometre’s en relacions de col·laboració apropiades, però estableix els principis i els
procediments que s’han de seguir. Potser un tipus
d’orientació d’aquesta mena és habitual als Estats
Units però certament no ho és al Regne Unit.

Components essencials per a una col·laboració
reeixida
L’èxit d’una relació col·laborativa es podria determinar, d’una banda, per si ha aconseguit el seu objectiu.
Ha estat productiva? Un altre aspecte és si la relació
ha funcionat bé. Una bona experiència col·laborativa
proporciona energia i recompenses a tots els implicats. Els participants haurien de sortir d’una iniciativa
col·laborativa sentint que la feina està ben feta i amb
una visió enfortida i amb respecte envers l’altre. Per a
mi, la prova més significativa de totes és si els participants principals de qualsevol col·laboració desitgen
treballar amb els altres en una altra ocasió.
Així doncs, què és el que fa que funcioni? M’agradaria indicar alguns dels ingredients essencials d’una col·laboració profitosa:
• visió i objectius comuns
• objectius definits amb claredat
• respecte mutu (tenir present els interessos i la
cultura de l’altre)
• compromís de col·laboració en la gestió superior
• comprensió clara de les línies de responsabilitat
• comunicació efectiva
• procés de presa de decisions definit clarament
• voluntat de compartir i contribuir amb idees i
recursos
• acord sobre lideratge, propietat, calendaris i publicitat

Reptes de la col·laboració
«Pèrdua de temps» i «improductivitat» són termes
sovint usats per descriure relacions laborals conjuntes. Els xocs culturals entre organitzacions són habituals. Els temes no resolts sobre recursos i propietat
són una font de fricció contínua. Les línies de responsabilitat poden esdevenir confuses, sobretot quan
individus –ja siguin voluntaris o membres del personal pagats– esdevenen part d’un equip de col·laboració amb forts vincles. Les relacions individuals i organitzatives poden esdevenir tibants. Qualsevol
d’aquestes tensions pot tenir com a resultat la paràlisi, la inèrcia o l’estancament que és una característica de les situacions col·laboratives en deteriorament.

Compromís organitzacional
Conclusió
Crec que és possible que les organitzacions i els organismes creïn les condicions que facilitin el treball
col·laboratiu. Un compromís polític que emani del
nivell superior de l’organització o l’organisme ajuda
a crear el clima adequat. Aquest tipus de compromís s’ha donat a la Comissió Europea en la recent
comunicació sobre «Promoure el paper de les organitzacions i fundacions voluntàries a Europa». Un
document similar del govern d’Escòcia, «El Pacte escocès» estableix els principis de base de les relacions
entre el govern i el sector del voluntariat a Escòcia.

La col·laboració val la pena, ha de ser estimulada,
però mai no serà senzilla ni directa. L’art de la cooperació no ve de manera natural, simplement perquè treballem al sector voluntari. Potser és el moment d’aprendre les tècniques de la col·laboració –i
de qui millor aprendre-les que dels altres?
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pectatives, les seves problemàtiques, ofereixen el
temps de què disposen en el marc d’una organització determinada per tal de treballar per als seus fins.
Escullen una organització perquè s’identifiquen
amb la seva missió, amb la seva finalitat.
Donada l’escassetat de voluntaris, des de la gestió
de les entitats caldrà tenir cura i fer un esforç per
aconseguir-ne la permanència (fidelització).
Hi ha un seguit d’eixos pels que passa el manteniment i la consolidació dels voluntaris en el si de les
entitats:
1.1. La missió: recull les funcions de l’entitat, els
seus objectius, la finalitat per a la qual existeix. La
missió cal revisar-la amb el pas del temps per tal que
no quedi obsoleta ja que marca la cultura organitzativa i integra les persones (assalariades i voluntàries)
en un projecte comú. És a dir, cada persona s’ha de
sentir part del projecte per tal d’aportar el millor
que té d’ella mateixa en quelcom que val la pena.
Alhora, tota organització s’ha de comprometre
amb objectius comuns i valors compartits. Aquests
valors són els que donen sentit i comprometen la
gent que hi treballa.
Els objectius han de ser clars, simples i mesurables. La missió de l’organització ha de ser suficientment clara i engrescadora de la tasca que s'ha de
desenvolupar, ja que serà la base d’una bona política de recursos humans, és a dir, serà afavoridora de
la consolidació del voluntariat.
1.2. La prestació de serveis: la gran majoria de les
ONL tenen com a activitat central la prestació de
serveis: assistencials, formatius, de recerca, de difusió, de prevenció, de lleure, etc. A més de la gran
heterogeneïtat i diversitat en la prestació de serveis,
caldria tenir en compte dos trets imprescindibles
per a la seva implementació i prestació:
• la innovació: les entitats han de saber-se adaptar als canvis (de l’entorn, de les necessitats dels
usuaris, dels recursos disponibles) i tendir a avançars’hi per, fins i tot, esdevenir el motor d’aquests canvis socials.
• el destinatari del servei (usuari, client) n’és el
consumidor però també pot ser un element actiu en
el procés de prestació del servei. Des de les organitzacions s’ha de ser capaç d’avaluar amb els consumidors de serveis la idoneïtat dels mateixos i possibilitar-los que siguin membres actors de la
planificació, que puguin col·laborar en les fases de
conceptualització, estructuració, distribució, comunicació i prestació del servei.
Aquests són dos eixos bàsics no només per al desenvolupament d’un bon servei sinó també per a la
bona consolidació del voluntariat en el si de l’entitat. Són els voluntaris els que es troben a primera línia de carrer, els que troben els problemes en la
prestació dels serveis de l’organització, els que estan
disposats a canviar, a modernitzar, a innovar per tal
que els usuaris estiguin més satisfets, més ben atesos, més contents. Alhora en moltes ocasions els voluntaris fan de portaveus no només de la seva opinió
sinó també de la dels usuaris. Escoltar i adequar el

Sra. Salut Camps i Rusines
Directora de la Fundació Amics de la Gent Gran
Introducció
Si partim del concepte bàsic que el/la voluntari/ària
és aquella persona que decideix comprometre el
seu temps lliurement a favor d’una activitat determinada en el si d’una organització, la seva consolidació, és a dir, la consolidació del voluntariat, depèn
de diferents factors.
Entenem per consolidació del voluntariat quan els
voluntaris d’una entitat se’n consideren part, és a
dir, senten que hi pertanyen, entenen i comparteixen la seva missió i hi ofereixen el seu temps de forma sistemàtica, organitzada i contínua. Des d’aquest punt de vista parlarem de la consolidació del
voluntariat en el si de les entitats a les quals pertanyen els voluntaris.
Però també podem parlar de la consolidació del
voluntariat en un sentit més generalista, sota un punt
de vista més global. És cert, el voluntariat, en termes
generals, s’ha consolidat en el si de la nostra societat. S’ha modernitzat i normalitzat el seu concepte,
s’ha legislat, s’ha organitzat la seva tasca envers la
que realitzen les instàncies públiques i les privades
mercantilistes. Des d’aquesta vessant més global, la
consolidació del voluntariat ha estat possible gràcies
a uns eixos que analitzarem a continuació.
Tanmateix, el voluntariat haurà de seguir evolucionant tal com ho fa la nostra societat. Apuntarem,
per concloure, un seguit de punts que marcaran la
tendència de futur per a una bona consolidació del
voluntariat.

La consolidació del voluntariat en el si
de les entitats
Els voluntaris són un conjunt de persones que, amb
les seves riqueses, la seva disponibilitat, les seves ex93

001-221 Ponències.qxd 29/7/10 10:54 Página 94

treball de l’organització a aquestes noves idees és
un factor consolidador del voluntariat.
1.3. Els sistemes de gestió: l’ús de sistemes de treball moderns afavoreix també la consolidació del
voluntariat: la informatització dels sistemes o la connexió a internet agiliten el treball envers usuaris i voluntaris i alhora faciliten una informació i comunicació ràpida amb aquests.
Altres instruments com un màrqueting adequat,
uns sistemes comptables ajustats i transparents
(amb auditoria), una recerca de fons diversificada i
professionalitzada per tal de garantir la supervivència de l’organització i una professionalització del treball en les àrees on sigui necessària, també són eines
que afavoreixen la consolidació del voluntariat.
Tot això amb una planificació estratègica, que
ajudi a establir tècniques de planificació sistemàtiques que recullin, analitzin i processin informació
sobre l’organització i el seu entorn. L’elaboració
del Pla Estratègic d’una entitat (que reculli l’anàlisi
de l’entorn, les prioritats estratègiques, les línies
d’actuació, la visió de futur de l’organització, els
pressupostos de recursos humans i econòmics,
etc.) és un instrument imprescindible també per a
la planificació dels recursos humans de forma qualificada i per tant, per a la bona consolidació del
voluntariat.
1.4. La gestió dels recursos humans: aquesta és una
de les eines més imprescindibles per a la consolidació del voluntariat. Per tal de fer reeixida l’existència
de voluntariat en una organització cal tenir cura del
voluntari tant en la seva incorporació a la entitat
com en el seu desenvolupament.
– En la incorporació: un cop analitzades les necessitats de treball, els perfils òptims per ocupar els
llocs, cal captar els voluntaris més adequats per desenvolupar les tasques.
La captació és el primer procés del sistema d’incorporació de voluntaris a les entitats. És de tots conegut que la captació pel sistema boca a orella és la
que dona més bons resultats.
A continuació cal fer una selecció, és a dir, unificar
les necessitats presents i futures de l’entitat amb els
interessos, expectatives i possible creixement de la
persona de manera que coexisteixin i es complementin amb les seves aportacions mútues.
El pas següent és l’acollida, és a dir, l’acompanyament en el procés d’integració. És molt important la
percepció que tingui la persona en els seus primers
temps, tant pel que fa a la seva seguretat com pel
que fa al grau de motivació.
El darrer pas de la integració és l’enquadrament: es
tracta de trobar el rol més ajustat, assignar al nou
candidat la tasca més apropiada dins l’ONL. L’enquadrament ha de garantir la satisfacció d’un doble
objectiu: d’una banda, que l’organització cobreixi la
seva necessitat, i d’altra, que el nou candidat trobi la
tasca més òptima i motivadora per al seu perfil.
Fins aquí hem facilitat la incorporació del voluntari a l’entitat, però és molt més fàcil enamorar que
conservar.

– En el desenvolupament: Tenir la destresa de
conservar el voluntari, mantenir-lo i fidelitzar-lo requereix també l’aplicació d’un seguit d’incentius,
de tècniques:
– La formació: oferir coneixements per tal que la
persona pugui adquirir més destreses i sentir-se més
segura en la realització del seu servei és un deure de
les ONL. A més, la formació ajuda a la trobada entre
voluntaris, facilitant que se sentin «part de» i vagin
consolidant la seva acció.
– Les tècniques de motivació: són els instruments
d’anàlisi que permeten considerar les necessitats
dels voluntaris (gairebé sempre psicològiques) per
poder ajustar els llocs de treball de manera que siguin prou interessants per seduir-los i d’aquesta manera conservar-los intentant alhora acomplir les expectatives que l’ONL ha posat en ells.
No hi ha una fórmula màgica per mantenir els voluntaris a les entitats però sí que podem posar en joc
les tècniques de motivació tenint en compte que els
interessos o motivacions dels voluntaris es van modificant amb el pas del temps. La bona delegació, el
tipus de responsabilitat assignada (fins i tot encara
que sembli contradictori, l’assignació de majors responsabilitats), els responsables dels voluntaris, el reconeixement de la tasca feta, els viatges, la preocupació per la persona, les trobades, els nous
projectes, són alguns dels factors de motivació dels
voluntaris.
– Les tècniques de comunicació: els sistemes de comunicació són el nucli de la gestió dels recursos humans. La comunicació ha de ser clara i fluida tant en
el pla intern com en l’extern; butlletins, connexió a
internet, etc. són eines imprescindibles per facilitar
la comunicació.
– Les tècniques de participació: participar significa
prendre part en l’ONL. Significa ser actor en les decisions, ser capaç de col·laborar en la presa de decisions de tipus estratègic a diversos nivells. Fomentar
la participació és una de les tècniques més facilitadores de la consolidació del voluntariat, de resoldre
conflictes a més de rejovenir l’entitat, modernitzarla i enriquir-la.
– Les tècniques d’avaluació: avaluar permet conèixer a l’entitat si la gestió és prou eficient i eficaç per
sobreviure. És a dir, si l’esforç esmerçat en les diferents accions que es realitzen, els recursos humans i
materials que s’utilitzen compensen la satisfacció de
l’usuari i de la mateixa organització, tant en quantitat
com en qualitat. Les tècniques d’avaluació ens permetran conèixer l’estat anímic dels voluntaris, saber
com es troben en la seva tasca i si segueixen identificats, motivats i consolidats amb l’organització.
Cal valorar que totes aquestes tècniques i sistemes –tant la incorporació com el desenvolupament
del voluntari en l’organització– les duen a terme
persones (en moltes ocasions, professionals). Aquestes persones són la clau de l’èxit de la consolidació
del voluntariat i per això han de ser bones interlocutores, flexibles, líders, carismàtiques, engrescadores,
pacients, comprensibles, compromeses... en defini94
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tiva «uns supervoluntaris» que s’identifiquin amb la
missió, creguin en el voluntariat i siguin capaces de
motivar tot quedant a l’ombra de l’activitat global.

recció, en els òrgans més decisoris i polítics. Aquest
fet ha portat a diferents ONL a cogestionar serveis i
equipaments amb l’Administració.
– Les plataformes: les pròpies associacions de
voluntariat s’han organitzat establint federacions,
plataformes o xarxes que les representen: Federació
Catalana del Voluntariat Social, Plataforma del Voluntariado de España...

La consolidació del voluntariat en la societat
En els darrers anys un seguit de fets han permès la
popularització, la «normalització» de la paraula voluntariat. Fa onze o dotze anys no s’entenia el voluntariat com avui: organitzat, «professionalitzat», lluitant per uns objectius utilitzant eines modernes i
empresarials.
Diversos motius han afavorit aquests fets: els Jocs
Olímpics, amb el moviment de voluntaris olímpics,
les campanyes televisives de diferents organitzacions en què se sol·liciten voluntaris, el treball conjunt que han engegat les administracions públiques
amb les ONL de voluntariat, etc.
– El marc legislatiu i fiscal: des de fa uns anys les
diferents administracions públiques (municipal,
autònoma i estatal) han promogut marcs jurídics i
fiscals que situen i normativitzen el treball de les entitats. Amb aquesta voluntat neixen la Llei catalana
d’associacions i la Ley del voluntariado que permeten un enquadrament i una ubicació dels voluntaris
i associacions respecte el treball d’altres sectors públics i privats mercantilistes.
La declaració d’Utilitat Pública, després de molts
anys d’estar estancada, ha desencadenat l’alleugeriment i l’agilitació del treball de moltes associacions,
amb la recapta de fons desgravables fiscalment.
– Creació d’organismes de l’Administració: les
mateixes administracions han animat i esperonat el
voluntariat a través de la creació d’organismes com
l’INCAVOL a Catalunya o l’Agència Municipal de
Voluntariat a Barcelona. L’objectiu d’aquestes estructures és fomentar el voluntariat i l’associacionisme, promoure’l, fer de pont amb l’Administració,
etc.
– El treball conjunt: aquest treball conjunt i coordinat es pot donar de formes ben diferents segons
els governs de les CA i dels ajuntaments.
El treball conjunt té moltes modalitats diferents:
– La subvenció: a través d’aquest tipus de relació
l’entitat rep ajuda per un programa o servei concret
que ha de justificar.
– El conveni: aquesta relació té un caràcter més
continuat i posiciona l’entitat i l’Administració en situació diferent de la subvenció perquè ambdues
parts es comprometen a l’acompliment d’uns compromisos fruit d’un treball conjunt previ.
– Les plataformes d’opinió: hi ha administracions
que possibiliten la presència de les ONL de voluntariat en diferents Consells, Juntes, etc. que debaten i
opinen sobre tendències socials que després l’Administració haurà de tenir en compte en les seves execucions futures...
Observem que aquest treball conjunt i coordinat
no només es dóna a la base, en l’atenció diària amb
l’usuari, sinó que també es dóna en els òrgans de di-

El futur de la consolidació del voluntariat
Per tal de seguir consolidant el voluntariat de cara al
futur els esforços s’hauran de dirigir cap a diverses
vies:
Les administracions
Les administracions no han de perdre mai de vista
que tenen la màxima responsabilitat pel que fa a la
cobertura de les necessitats bàsiques dels ciutadans
i que aquest compromís de l’Estat no és delegable a
les entitats.
La normativització i la legislació (lleis, carnets, registres, etc.) dels moviments voluntaris pot ajudar a
regularitzar i a situar el moviment voluntari però
minva molta espontaneïtat i frescor a l’acció voluntària.
També, i sempre que els preus i el treball siguin
competitius i de qualitat, l’Administració hauria d’afavorir el sector no lucratiu en la gestió d’equipaments i serveis.
Alhora, l’Administració pot esperonar el sector
empresarial en l’ajuda i la coordinació amb el no lucratiu així com sensibilitzar els mitjans de comunicació per tal de garantir-hi la presència continuada
d’aquest tercer sector.
Tanmateix, la cogestió d’equipaments i serveis no
és suficient. Les administracions han de permetre la
codecisió a les entitats perquè, recordem, són els
voluntaris els que estan sobre el terreny, trobant-se
amb les situacions més aspres d’injustícia i de desigualtat social i els que, per tant, cerquen les solucions més ràpides i urgents a les necessitats.
Per tant, les administracions han de fer un pas
més, han de ser agosarades, han d’escoltar i «decidir amb les entitats, amb els voluntaris» a través
un diàleg sincer, facilitador, pragmàtic i professional.

Les entitats
Les entitats no han de perdre mai els valors que
caracteritzen els voluntaris: la llibertat intrínseca al
fet voluntari, la generositat, la democràcia, la solidaritat, la gratuïtat, la flexibilitat, la imaginació, la filosofia que les empeny, la transparència, la creativitat,
l’afecte, l’amistat, l’amor. Han de seguir fomentant
«el corporativisme», «el sentir-se part de», la identificació amb uns objectius i una filosofia que fa ac95
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tuar d’una manera determinada, fer possible les
utopies dels voluntaris ja que tot és possible quan
hom s’ho creu des del fons del cor.
Però això sense oblidar que ja no són temps de
beneficència. Les eines a utilitzar són les dels nostres
temps, són les del sector empresarial: professionalització (d’assalariats i voluntaris), sistemes de comunicació i informatització, sistemes de màrqueting i
comercialització, sistemes de gestió eficients, la motivació i formació contínua dels voluntaris i assalariats, la recerca sistemàtica i la diversificació de recursos econòmics... Només amb aquest tipus d’eina
arribaran a cogestionar i codecidir. Aquests són veritables factors consolidadors del voluntariat.
Alhora les organitzacions han de ser capaces de
deixar-se de mirar el melic, han de mirar el seu entorn i començar a generar lligams i col·laboracions amb altres entitats de l’entorn. Per establir
lligams només es necessita la voluntat i la imaginació. Si el que es vol és donar un millor servei a l’usuari, un servei més integral així com una major satisfacció (amb la conseqüent consolidació) del
voluntari caldrà establir convenis de col·laboració
amb altres ONL.
Fent un pas més, les ONL de voluntariat hauran
de propulsar xarxes, federacions, plataformes representatives i diversificades per sectors necessitats, per tenir més força a l’hora d’interlocutar amb
les administracions (municipals, estatals i fins i tot
europees) per fer un treball conjunt a la base.
I per últim no perdre punt dels canvis que es van
produint en la nostra societat, i saber-s’hi adaptar
sense perdre el nord i la filosofia de la pròpia organització. Deixar espai per a la flexibilitat i la espontaneïtat, tot revisant la missió de tant en tant,
tot consultant els voluntaris, que recordem, són els
que tenen la veritable força, són els que es troben a
peu de carrer, són els que amb el seu entusiasme i
motivació ens han fet reflexionar en aquesta ponència sobre la seva consolidació.

un escreix en l’acció conscient i gratuïta de la
persona en pro d’alguna causa d’interès general,
realitzada de manera més o menys organitzada.
La cultura del voluntariat necessita un fonament
ètic. El voluntariat, entès tal com s’acaba de definir,
s’ha de basar en una ètica social que vagi més enllà
d’una ètica de mínims.
El voluntariat en el debat per a un nou contracte
social
Davant les grans transformacions econòmiques i
socials d’aquest final de segle, la crisi de determinades formes d’Estat del Benestar ha posat en
evidència la necessitat d’un nou contracte social
que fixi un nou repartiment de responsabilitats
entre les persones, les comunitats, el mercat i el
sector públic. Junt amb l’avenç en el reconeixement i l’exercici real dels drets socials cal revisar
els deures socials.
En aquest nou contracte social el voluntariat es situaria més enllà dels estrictes deures socials, ja que
suposaria un escreix en relació amb els deures cívics
més elementals.
Aprofundiment de la democràcia
La governabilitat en les societats lliures necessita un
aprofundiment de la democràcia que passa per
formes de participació i no tan sols de representació. El voluntariat pot articular dinàmiques de
participació, i cal repensar-lo i reconèixer-lo des
d’aquesta perspectiva.
El voluntariat davant una nova cultura del treball
Les transformacions del món del treball estan canviant el propi sentit i significat del treball. Això implica que la idea de professió o el valor de la professionalitat pot estar adquirint significats nous. Avui, el
treball professional i remunerat difícilment pot
cobrir de manera majoritària totes les funcions
que idealment se li assignen (distribuïdor de rendes, factor de realització personal, espai de relació social...). Caldrà repensar la relació voluntarisprofessionals des d’aquests nous significats del
treball professió. El voluntariat pot respondre de
manera complementària a funcions que el treball
ja no exerceix: relació social, realització...

Sr. Carles Armengol
Fundació Pere Tarrés i Universitat Ramon Llull
Línies de reflexió i acció per a la consolidació del voluntariat en les societats
democràtiques i postindustrials
Qüestions per aprofundir en la construcció
d’una cultura del voluntariat

La dimensió formativa de la cultura
del voluntariat

Situar-nos més enllà d’una ètica de mínims

L’avenç en aquesta cultura del voluntariat ha de
tenir una clara dimensió formativa en molts àmbits:
• la formació cívica bàsica de tots els ciutadans
(escolar o no)
• la formació d’agents socials: educadors, treballadors socials, administradors públics, dirigents associatius...

El concepte i la realitat del voluntariat s’ha anat estenent i diversificant molt. Avui la definició del rol del
voluntariat en la societat suposa un repensar l’ètica
cívica o civil.
Per no diluir el concepte de voluntariat, caldria
distingir-lo del de bon veïnatge o del de ciutadania.
Des d’aquesta perspectiva, el voluntariat suposaria
96
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• la formació dels voluntaris
• la formació de professionals en àrees d’especial concurrència amb el voluntariat organitzat.

cució social que correspon al sector en igualtat de
condicions amb el poder polític i econòmic.
Cal considerar el tercer sector com un agent social amb identitat pròpia i no assimilable als dos
agents socials reconeguts com a tal: organitzacions
patronals i sindicals.

El desenvolupament del tercer sector
i l’autoidentificació necessària
Enquadrament en el tercer sector

Reconeixement

El manteniment dels valors cívics, socials i polítics
del voluntariat (autoorganització de la comunitat,
independència, participació, aprofundiment democràtic...) exigeix el seu enquadrament en el
marc del tercer sector. Tot i que el concepte de
tercer sector és molt més ampli que el de voluntariat. El creixement i el reconeixement del voluntariat, la seva consolidació, passa per la consolidació d’aquest sector.

En paral·lel a l’autoidentificació s’anirà produint, o
caldrà insistir-hi, el conseqüent reconeixement del
tercer sector en tots els ordres de la vida social i
en tots els nivells de l’organització política de les
comunitats, des de l’àmbit local fins l’europeu.
Creació d’ocupació
La defensa i la promoció del voluntariat com a tasca
pròpia i ineludible del tercer sector no ha d’impedir
que aquest continuï essent un sector dinàmic i capdavanter en la creació d’ocupació. Aquesta responsabilitat, la pot exercir d’una manera especial en
relació amb l’ocupació dels joves, l’exploració de
nous filons d’ocupació i en l’assaig de noves formes
d’organització del treball.
El tercer sector s’ha de caracteritzar per la possibilitat d’harmonització de l’acció voluntària i el treball
professional remunerat en projectes comuns i delimitant molt bé els camps i estatuts de cadascuna
d’aquestes dues modalitats d’intervenció.

Necessitat de més protagonsime
El tercer sector concentra ja un potencial enorme de
capital social (relacions socials, vertebració de la comunitat, accions solidàries, compromisos cívics, generació de confiança social...).
Alhora aquest sector ha anat creixent també pel
que fa al moviment econòmic generat per les seves
activitats i el volum d’ocupació que crea i manté.
Per contra, no té el protagonisme social, polític i
econòmic que es mereix. L’assoliment d’aquest
protagonisme legítim, positiu i equilibrador de la
dinàmica social (junt amb el sector públic i al mercat), possiblement exigeix una major identitat
com a sector i un reconeixement en els àmbits jurídics, polítics i econòmics.

Preeminència d’aquest sector en determinats serveis
Per a una organització no burocràtica ni mediatitzada pel lucre dels serveis socials i personals i de les
noves ocupacions en tasques de proximitat basades en relacions interpersonals, cal atorgar una
preeminència al tercer sector en la prestació d’aquests serveis, fins i tot en aquells on sigui necessària o convenient la titularitat pública.

Identitat del tercer sector, pas necessari per a
l’autoidentificació
Cal una construcció europea d’aquesta identitat
del tercer sector en termes no tan sols jurídics, sinó
dels valors clau que aporta a la vida social: exercici
de llibertat i assumpció de responsabilitats col·lectives dels ciutadans, interès general (absència de lucre), estructures flexibles i participatives...
Aquesta definició d’identitat ha de permetre una
autoidentificació més gran amb el sector, per part
de totes les entitats que el constitueixen a fi i efecte
de prendre consciència de la seva dimensió real i reclamar l’espai social adient.

L’ampliació dels marcs i vies de relació
amb l’entorn
Amb el mercat
La consolidació del voluntariat pot afavorir noves
formes de relació d’aquest amb el mercat i amb el
món de l’empresa.
Cal aprofitar la necessitat de les empreses d’adquirir diferenciació i notorietat social o arrelament i complicitat en un territori, es poden explorar vies noves de relació d’aquestes amb el món del
voluntariat com a organitzacions o amb llurs treballadors com a voluntaris.

Xarxes de cooperació
El procés d’autoidentificació ha d’ajudar a desenvolupar i consolidar les xarxes de cooperació i defensa
dels interessos del sector, més enllà de la fragmentació i la pluralitat en tots els ordres que es pròpia del
sector i que sovint n’esdevé també un valor. Aquestes
xarxes en els diferents nivells d’organització de la
col·lectivitat (local, regional, nacional, estatal, europeu, mundial) han de donar el valor polític i d’interlo-

Amb el govern
La major presència i independència del sector han
d’implicar també noves vies de relació amb els poders públics, si més no, en tres línies:
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El voluntariat en el nou cicle vital
El fenomen de l’extensió de la joventut en una franja d’edat cada cop més àmplia, com també la perspectiva de la prolongació de la vida estan alterant
radicalment l’esquema del cicle vital humà. En un
context d’etapes vitals que s’han de viure en plenitud, el voluntariat i el compromís cívic han d’esdevenir una nova dimensió del creixement i la realització personal integral.
Per assolir-ho, cal:
• una nova percepció del cicle vital
• la flexibilitat i permeabilitat entre sistemes (educatiu, laboral...): mitjançant el treball a temps parcial, permisos de formació, permisos per serveis a la
comunitat...

• presència en l’ordenament jurídic (dret d’associació i de participació, legislació laboral, legislació
fiscal, servei civil...)
• noves polítiques de promoció
• el partenariat en l’acció territorial

Explorar noves dimensions del voluntariat
davant les situacions de canvi que estem vivint
Hi ha un nou voluntariat?
Els canvis en els sistemes de valors influeixen en les
motivacions dels voluntaris. S’estan produint canvis.
Els models individualistes de vida poden generar un
nou voluntariat?
És possible pensar un voluntariat diferent de l’actual o del tradicional pel que fa a les motivacions, al
procés seguit, a la forma d’organitzar-se... ?

La formació al llarg de la vida també pot ser un
factor de consolidació del voluntariat
Bona part de les reflexions precedents poden convergir també en la necessitat d’una formació al llarg
de la vida i amb finalitats i continguts renovats.
Aquest ideal suposa avançar vers un nou model
educatiu global i, sobretot, repensar l’educació no
tant sols com a preparació per al món del treball
sinó com a procés que ens ajuda, al llarg de la vida,
a integrar millor els canvis personals, a participar socialment i culturalment i a viure amb plenitud el
nostre lleure. Un ideal que, sens dubte, queda plenament encarnat en el voluntariat.

Flexibilització de les formes de compromís
Les formes de compromís voluntari s’han multiplicat. Aquesta és una de les dinàmiques de canvi més
evident en aquest sector. Cal inserir, en el marc de
les organitzacions de voluntariat, dinàmiques més
informals i especialment aquelles formes que comporten compromisos temporals breus o fins i tot
puntuals. Possiblement són formes de voluntariat
amb potencial de creixement i de les quals no en
podem prescindir.
El voluntariat com a factor d’inserció

Sr. Juan Ignacio Jiménez Frisuelos

El voluntariat sovint ha esdevingut un factor indirecte d’inserció social i professional del voluntari. No
com a camí de promoció (entrar en una organització de voluntari com a pas previ a una relació laboral), sinó pel valor i l’enriquiment personal que s’obté de l’experiència de fer de voluntari.
A risc de generar noves dificultats de delimitació,
cal aprofundir en aquestes possibilitats, que han estat positives en molts casos.

President d’UNAD
L’enfortiment del moviment associatiu i
del voluntariat en matèria de
drogodependències
Aquestes línies responen a un dels arguments de
major vigència i preocupació en el moviment associatiu en matèria de drogodependències de l’Estat
espanyol. Això és, el problema del voluntariat com a
signe d’identitat d’aquest moviment associatiu de
final de segle. Un final de segle caracteritzat –entre
altres aspectes– a) per una reorganització del postcapitalisme des d’estratègies de desregulació
econòmica i social i de disciplina autoritària, b) per
la transferència de gran part dels costos socials de
les diverses marginacions de les societats avançades
des del sector públic a aquesta espècie d’híbrid confús que s’ha anomenat «societat civil», c) per la mercantilització de les respostes socials als problemes
de marginació i manca d’integració social, i d) per
les més que eloqüents maniobres dels poders i les
elits dominants en el Govern a distància dels problemes socials i dels marginats, mitjançant els «mediadors» socials que són, entre d’altres, un moviment
associatiu cada vegada més expert en les modernes
tecnologies d’intervenció social i més asèptic en els
seus «programes d’intervenció» i objectius.

Els límits de la gratuïtat (incentius
i compensacions)
Sovint definim el voluntariat en sentit estricte, com
a activitat sense cap tipus de compensació o incentiu econòmic o material. Davant la dificultat de
mantenir la realització d’accions que suposen un
compromís d’una certa durada en el temps i una
dedicació plena o àmplia, caldria revisar aquesta limitació?
Potser caldria pensar en uns nous estatuts diferents del laboral o del voluntari en sentit estricte,
per a determinades tasques exercides participant de
l’esperit del voluntariat, en el marc d’organitzacions
del tercer sector i amb caràcter no laboral, però induïdes, incentivades o compensades d’alguna manera (com seria el cas d’algunes formes de treball en
benefici de la comunitat, serveis civils... ).
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Probablement alguns dels ítems d’aquest posicionament també es podran traslladar a altres camps
del moviment associatiu del voluntariat, però, prioritàriament, aquesta intervenció se situa en els problemes i debats del moviment associatiu de drogodependències.
És evident que al voluntariat s’accedeix amb diverses mentalitats i des de diferents propòsits, i així,
podem trobar, al voluntariat associatiu de drogodependents, a) des dels qui participen del voluntariat
perquè se senten afectats íntimament i personal –ja
sigui com a familiars, consumidors o amics de drogodependents– pel problema de la droga (l’11,11%
segons l’estudi realitzat per UNAD Voluntariat a
UNAD Madrid, 1997), b) als qui ho fan per compromís ètic (13,43%), c) o religiós (10,19%), d) per
apel·lacions altruistes (47,22%) o per qualsevol altre
tipus d’idees o creences.

seus objectius, com una promoció personal o una
adquisició de rellevància o experiència, o si es fa des
de posicions o aspiracions de canvi radical i de deconstrucció d’una societat d’injustícia ubiqua i metaestable.
En definitiva, si es tracta d’una orientació teleològica de tipus instrumental o estructural.
b) Respecte al com: Les preguntes seran si el voluntariat es presenta com una acció comunitària,
compartida, de treball de grup, de base, d’autoorganització i autogestió, d’orientació popular; o si ho
és com una acció improvisada, impulsada per la
moda o pels interessos mediàtics; si es presenta com
un apèndix insignificant i decoratiu de les ONG o
com una vertadera estructura dinàmica i significativa d’aquestes, si s’incorpora a estructures verticals i
autoritàries, o s’estableix com un model de participació democràtica, si es pensa com un moviment
indòmit o es contempla com una estructura burocràtica que té com a principal interès defensar els
seus interessos.
En definitiva, si el plantejament organitzatiu de
les entitats que acullen voluntaris es desenvolupa
des d’un plantejament més institucional o si es fa
des d’una perspectiva més popular o de base.

Quadre 1: Mentalitats des de les quals s’accedeix al
voluntariat en matèria de drogues. Font: UNAD.
Voluntariat a UNAD Pangea Edicions. Madrid 1997.
Tipus

Percentatge

Apel·lació altruista, necessitat d’ajudar
Afectats (amics, familiars, etc.)
Compromís ètic
Motius religiosos i vocacionals
Canviar la societat
Temps lliure i disponibilitat

47,22%
14,45%
13,43%
10,19%
7,87%
2,78%

La idea que aquí mantenim és que la forma en què
es resolguin a la pràctica aquests dilemes per les entitats de voluntariat determinarà, en realitat, el tipus
de voluntariat del futur i, en definitiva, desvetllarà
quin és el voluntariat que interessa consolidar i l’orientació pròpia de les associacions. I tot això ha
d’ocórrer en un context en què un dels grans problemes de les associacions de treballs amb drogodependències, com veurem més endavant, és precisament el del seu model de futur, això és, la seva
major o menor permeabilitat als interessos de domesticació dels nous poders i aires neoliberals d’aquest final de segle i la seva major o menor inclusió
en les modernes tecnologies de gestió social, basades en càlculs comptables i de gestió financera, optimització de recursos, tècniques pressupostàries
d’avaluació i auditories, privatització de serveis públics, etc.
Al seu torn, la comprensió del seu paper i sentit
per part dels voluntaris pot ser un estímul o un obstacle per a la tasca de fer de les ONG instruments de
veritable participació social i democràcia directa, ja
que, d’alguna manera, la seva experiència i pràctica
determinarà les possibilitats i la direcció de la renovació de les mateixes ONG, per poder transformar
el món, o com un instrument més d’interiorització
dels interessos del poder i de govern a distància dels
drogodependents.
En línies generals, podem dir que els referents
«per què» i «com» del voluntariat determinen les
pròpies possibilitats de fer d’aquest fenomen un instrument més o menys dinamitzador d’una cultura
més participativa i solidària. D’alguna manera, assistim a un problema de «visió» que pot ser representat i avaluat amb un gràfic similar al següent:

Als efectes que aquí ens interessa desenvolupar
no és aquest l’aspecte més rellevant, i si bé part del
moviment associatiu en matèries de drogues té preocupacions (i fins i tot seriosos problemes d’orientació i organitzatius) per enfortir aquesta identitat
ideològica com a condició de futur, el cert és que,
per a la transcendència que el voluntariat pot tenir
com a impulsor o no de solidaritats no banalitzades
o de canvis i transformacions socials profundes, importarà menys el perquè del voluntariat que el per a
què o el com.
En aquest sentit, i referint-nos de nou al moviment de drogues, el definitori de cara al futur serà,
més aviat, preguntar-nos:
a) Respecte al per què: si el voluntariat és entès
com una opció pràctica que ens implica personalment en la tasca de canviar el món (segons l’enquesta esmentada d’UNAD només és així per al
7,87% dels voluntaris de les associacions federades
en aquesta Unió, enfront d’un ingenu i voluntarista
contingent, proper al 50%, que n’és, a més, per
sentiments d’ajuda indefinida o amb la pretensió
d’acabar amb la droga), o si ho és com una manera
d’autorealització més o menys seriosa o narcisista, si
es planteja només per pal·liar danys, des de mentalitats assistencials o paternalistes o si es comprèn des
d’una dimensió política i amb una pretensió de determinar (o pressionar) polítiques socials més justes,
si es pensa com una col·laboració amb l’Estat i els
99

001-221 Ponències.qxd 29/7/10 10:54 Página 100

centatge molt ampli es dedica a funcions de direcció a la junta directiva de les associacions o es promociona per a una propera contractació a la mateixa associació. Concretament, el treball elaborat per
UNAD reconeix en termes imprecisos aquestes característiques, i en altres punts indica una dedicació
del voluntariat de com a mínim un 20% a gestió,
administració i altres similars.
Cal destacar, a més, l’absència de xarxes formatives, específiques o inespecífiques formalitzades i la
poca dedicació de voluntariat a tasques formatives,
d’anàlisi de la realitat social, d’investigació o altres,
així com el predomini de nivells d’estudis baixos
(prop del 50%) seguit d’universitaris superiors
(prop del 21%), universitaris mitjos (prop del 20) i
mitjos (9%), dada que indica, entre altres moltes coses, el major èmfasi posat per les associacions en
aquests anys en la intervenció enfront de la reflexió,
però també la seva necessitat d’acompanyar, en
l’actualitat i per a una millor intervenció de les ONG
i del voluntariat com a agents de canvis socials, processos populars de formació, accentuant tant el pol
del treball de reflexió i investigació «intel·ligent i
conspirativa», especialment respecte dels nous
fenòmens, el seu abordatge científic, els canvis socials i l’actual context d’enfonsament de l’Estat del
benestar, com el pol de la pedagogia i de l’acompanyament als processos de formació del voluntariat. Es tractaria, en suma, de fer un acompanyament «formatiu» del voluntariat des d’una òptica
alliberadora i conscienciadora, qualificada i crítica,
com a condició perquè les pràctiques del voluntariat
també puguin transformar-se en la mateixa arrel del
voluntariat.
Les tasques que el voluntariat efectua en l’actualitat són, fonamentalment, assistencials i de prevenció, seguides de les de gestió i administració, cosa
que reforça la idea anteriorment exposada.

VISIÓ DEL VOLUNTARIAT
organització:
MÉS INSTITUCIONAL

MÉS POPULAR

visió de
visió de
visió de
voluntariat
voluntariat de voluntariat de transformació
beneficència assistencial social i alliberació
i asèptic
canvi que proposa:
MÉS INSTITUCIONAL

MÉS ESTRUCTURAL

Perfils del voluntariat en matèria de drogodependències
Tenint en compte el que hem dit, interessa extreure
algunes característiques de la composició del voluntariat en matèria de drogues; precisament les que
indiquen les possibilitats i les limitacions del voluntariat a les associacions de cara a aquest enfortiment
d’una identitat més transformadora del voluntariat.
El voluntariat de drogodependències, lògicament, és conseqüència directa del tipus de societat
en què vivim i de la pròpia evolució històrica del
moviment associatiu en matèria de drogodependències.
En aquest sentit, val a dir que aquest és un moviment amb només uns vint anys, que va sorgir de
manera espontània i heterogènia, sobretot des de
diverses procedències: a) de familiars i afectats (un
component de gran importància numèrica d’aquest
moviment associatiu), b) d’inspiració religiosa (inicialment esglésies evangèliques i posteriorment
també grups catòlics) per sobre de c) els d’inspiració civil o laica, o d) per la tirada i empremta de persones carismàtiques o d’iniciativa universitària.

Quadre 3. Activitats actuals del voluntariat i les que
considera com a més desitjables de cara al futur.

Quadre 2: Procedències del voluntariat en matèria de
drogues Fonts: UNAD i estimacions de l’autor

Activ. reals
Familiars
o afectats

Empremta
persones
carismàtiques
Iniciativa
de professors,
etc.

Predomini
inspiració
religiosa

Assistència 34,62
Prevenció 21,15
Reinserció 17,31
Gestió
15,38
Seguiment 4,81
Altres
4,81
Formació de
voluntariat 1,92

Predomini
inspiració civil

És un voluntariat d’una gran fidelitat a la feina,
com demostra el fet que més d’un 5% de persones
fa que són en tasques de voluntariat més de 14
anys, i prop d’un 30% entre 10 i 14 anys, amb un
35% que ja porta entre 5 i 9.
Del voluntariat en drogodependències un per-

Activ. possibles

Activ. ideals

Assistència 20,34
Prevenció 20,34
Altres
16,95
Reinserció 15,25
Les mateixes13,59
Gestió
6,87

Assistència 28,07
Prevenció 22,81
Reinserció 16,67
Altres
14,91
Gestió
7,02
Seguiment 6,14
Formació de
voluntariat 3,51

Seguiment 5,08
Formació de
voluntariat 1,96

Els canvis en la societat i l’enfortiment
del voluntariat
En general, la reflexió del moviment associatiu s'ha
plantejant el problema de la seva pròpia identitat i
paper en el nou ordre que s’està configurant. Això
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és així, sobretot, a partir del moment en què es
comprova l’excessiu interès de les administracions
públiques per l’ordenació, el control i el registre
d’un moviment tan espontani i viu com el del voluntariat de l’Estat espanyol en els darrers anys.
Entre les línies de preocupació que he tingut ocasió de manifestar en unes i altres reunions i trobades
a les quals he assistit, es troben, entre altres 1) la de
la mateixa orientació transformadora, davant l’intent de domesticació a què abans m’he referit, 2) la
recerca del mercat d’aquella mà d’obra barata que
pot constituir el voluntariat i, com a conseqüència,
aquesta subtil utilització dels sentiments positius de
la gent normal i corrent per als interessos de diferir a
la societat els costos dels programes d’intervenció
social, 3) el perill que el mateix moviment associatiu
es converteixi en l’instrument de delegació de la intromissió dels interessos dels de dalt a ordenar i organitzar la vida dels d’avall, 4) la perversa dependència de les institucions no lucratives de les
ajudes públiques i la subsegüent venda d’independència per estabilitat i institucionalització, 5) la
substitució dels veritables i sagnants perfils d’injustícia estructural que es troben a la base dels problemes socials del tercer i quart món pels relats asèptics, de pretès neutralisme i silenciació dels
problemes de fons, de la solidaritat neoconservadora en boga, 6) l’aparició de noves tecnologies de
modelatge i regulació dels estils de vida i aspiracions
socials mitjançant les subtils metodologies de màrqueting, les enquestes d’opinió o la ideologia propagada pels serials, posem per cas, que tant serveixen per a l’espiritualització i introducció dels
objectius de les autoritats i les elits com si fossin els
nostres propis interessos, 7) la burocratització del
voluntariat i la utilització d’aquesta figura com a pas
o trànsit cap al mercat laboral, 8) la submissió i perversitat als sistemes de control i registre públic que
tant se semblen a l’anterior intenció post-tridentina
de fitxar i registrar els súbdits, 9) el desplaçament en
el voluntariat de l’«ethos» basat en el servei gratuït,
la dedicació compromesa i l’aspiració política cap a
un altre basat en aspectes com la qualitat, la competitivitat, les demandes dels usuaris o altres de similars, 10) si el voluntariat serà o no expressió i exercici de democràcia directa i de pluralisme, amb
capacitat decisòria i rellevància absoluta, o un simple apèndix d’estructures associatives carismàtiques, fortament personalistes o d’estructura autoritària, 11) si el voluntariat ha de tenir una orientació
i activitats assistencials primordialment, o més aviat
de recuperar la veu dels que no la tenen i d’intentar
incidir a construir nous consensos socials on ja estan
configurats des de dalt, etcètera.
Evidentment, es fa necessari parlar precisament
d’aquests temes, perquè, si és evident que una consolidació del voluntariat es produirà, ja sigui per interessos d’altres, ja sigui pels de la mateixa societat,
el que s’ha de determinar, o millor dit, la lluita que
s’ha de donar, és cap a quina direcció volem enfocar
aquesta consolidació, i en això les associacions, amb

el nostre treball intel·ligent i l’estil d’organització
que promoguem, tenim molt a dir.
En definitiva, el dilema no és tant si es pot consolidar el voluntariat i si l’associacionisme actual pot
servir per aquests fins, com preguntar-nos quin voluntariat volem consolidar i quin tipus d’associacions volem per fer-ho, per després pensar en estratègies, aliances, plans i processos necessaris per a
aquests fins.
Crec que com a introducció per parlar sobre estratègies de futur aquestes línies i reflexions poden
ser obligatòries, però només podem passar al concret, és a dir, a definir accions i objectius, quan els
criteris més primaris els tenim mínimament aclarits.
Des del meu punt de vista, només un voluntariat
que aspiri a construir alternativa i que aspiri a fer-ho
de forma gradual, en processos perioditzats, de forma intel·ligentment conspirativa, pot donar la batalla al nou model de solidaritat neoconservadora que
ara ens envaeix amb gran profusió de mitjans.
L’estratègia que cal emprendre per a la construcció d’aquesta alternativa, segons el meu criteri,
haurà de respondre a una doble dinàmica que ha de
dur-se en paral·lel: treure poder al model actual i
construir alternativa des d’una òptica de participació democràtica i popular.
Podria valer l’esquema següent:

TREURE PODER

CONSTRUIR
ALTERNATIVA

Sr. Alessio Surian
Independent Trainer and Educational
Consultant
La formació dels voluntaris: tres assumptes
metodològics
Resum
Aquest document analitza breument tres assumptes
relatius a les polítiques de formació per al sector del
voluntariat. Exposa que el desenvolupament de l’organització del voluntariat necessita esquemes integrats de formació que identifiquin i fomentin la continuïtat entre la missió de l’organització i les seves
competències i funcions fonamentals. Des d’aquesta perspectiva, caldria dedicar una atenció especial
als assumptes que no respecten els papers específics
a l’interior de l’organització i promouen la reflexió i
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les oportunitats d’aprenentatge sobre els vincles
amb les tres dimensions socials fonamentals: la dimensió internacional, la dimensió intercultural, i la
dimensió de futur.

mocràcia i els drets humans com a base d’una bona
societat».
Tant a escala europea com a escala nacional i local, el moviment del voluntariat ha adquirit una capacitat cada vegada més gran per identificar i fer
pressió per afavorir unes polítiques socials específiques. En el context europeu, en els darrers anys la
negociació del tractat d’Amsterdam i el llançament
del Servei Europeu de Voluntariat han contribuït a
estimular el debat i els esforços de pressió sobre la
dimensió nacional i internacional i el paper social
del sector «sense ànim de lucre». Les prioritats encara són diferents segons el context nacional, tot i que
és evident que existeixen diversos denominadors
comuns. Algunes de les principals inquietuds del
moviment del voluntariat a Itàlia s’han resumit recentment en set objectius fonamentals de «benestar
de la comunitat» (Forum permanente del Terzo settore, document sobre el benestar de la comunitat,
17 de juliol de 1997):
1. Autorització dels ciutadans individuals, així
com els grups socials, començant pels més febles, a
adquirir la ciutadania completa, a fi de crear la igualtat d’oportunitats en la participació.
2. Augment de la capacitat d’autodeterminació
de la societat civil segons el principi de subsidiarietat.
3. Foment de les iniciatives d’autoorganització
dels ciutadans relatives a necessitats socials i sanitàries.
4. Suport a la capacitat d’acceptar responsabilitats i al paper de cadena de la família, la solidaritat
entre generacions i grups socials i a una estructura
general de valors de la comunitat basats en la justícia i la cohesió social.
5. Superació de les perspectives sectorials per tal
de concebre un plantejament de benestar que abasti tota la societat i bloquegi i impedeixi l’exclusió social i la pobresa nova i vella.
6. Atorgament d’un paper vital a la política social
dins del model de desenvolupament.
7. Foment d’un model federalista de polítiques
socials, amb la implementació d’un procés de benestar a escala local.

Introducció
«Quand j’habitais Alger, je patientais toujours dans
l’hiver parce que je savais qu’en une nuit, une seule
nuit froide et pure de février, les amandiers de la vallée des Consuls se couvriraient de fleurs blanches.
Je m’émerveillais de voir ensuite cette neige fragile
résister à toutes les pluis et au vent de la mer. Chaque année, pourtant, elle persistait, juste ce qu’il fallait pour préparer le fruit» (Quan vivia a l’Alger, podia suportar l’hivern perquè sabia que durant una
única nit de febrer, freda i pura, els ametllers de la
Vall des Consuls es cobririen de flors blanques. Em
meravellava de veure com aquesta fràgil neu podia
suportar la pluja i el vent del mar. I tanmateix, any
rere any, resistia prou temps per donar els seus
fruits). A L’été, Albert Camus (1940) reflexiona sobre
la naturalesa i la importància de les nostres imatges
de resistència i esperança. A Europa i Amèrica del
Nord, les arrels d’allò que avui dia anomenem servei
de voluntariat retrocedeixen fins al esperit de resistència i esperança d’aquells que es comprometeren en activitats sanitàries i de reconstrucció durant i
després de les dues Guerres Mundials. Tant a escala
nacional com internacional, avui dia el moviment
del voluntariat té un paper fonamental en les activitats a curt i llarg termini en àmbits com la sanitat,
l’obra social, l’educació i l’alfabetització, el patrimoni cultural, el medi ambient, les urgències, els conflictes, etc. Aquest «tercer sector» descobreix la seva
força en la traducció d’ideals com ara pau i justícia
en accions solidaries concretes. Des d’aquesta perspectiva, el treball de voluntariat és una font primària
d’educació de la ciutadania i proporciona un important fòrum per reflexionar sobre el civisme actiu.
Com a tal tracta les activitats educatives tant formals
com informals. Osler i Starkey (1996) suggereixen
unes breus nocions generals respecte a les inquietuds centrals de l’educació per al civisme avui dia:
«L’educació per al civisme tracta tant el desenvolupament personal d’estudiants com el desenvolupament polític i social de la societat a escala local,
nacional i internacional. Personalment, l’educació
cívica debat sobre la integració en la societat. Consisteix a superar les barreres estructurals per a la
igualtat; per exemple: s’enfronta al racisme i el sexisme en les institucions. També es basa en el desenvolupament del compromís personal per fomentar la igualtat i la justícia social en les escoles i en la
societat en general. Social i políticament, es tracta
de crear un ordre social que ajudi a garantir la seguretat sense necessitat de repressió. Consisteix a protegir la democràcia en front de les forces antidemocràtiques, com ara la xenofòbia i el racisme
organitzats. Així doncs, es tracta de fomentar la de-

A fi de mantenir un equilibri entre el creixement
quantitatiu i polític del moviment i la qualitat de les
seves activitats, les organitzacions de voluntaris desenvolupen un ampli ventall de mitjans i interactuen
amb diferents sectors al mateix temps. En termes
generals, podem identificar una dimensió organitzativa i de gestió sense ànim de lucre; una dimensió
política que resulta especialment evident a través de
les xarxes nacionals i internacionals; una dimensió
financera amb el foment de programes alternatius
de crèdit i estalvi; una dimensió acadèmica i de recerca que també actua com un bon recordatori dels
temes d’avaluació; una dimensió d’educació i formació. Aquest document analitza breument tres assumptes relatius a les polítiques de formació per al
sector del voluntariat.
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Formació per al sector del voluntariat

impacte educatiu, s’hauria de prestar una atenció
especial a les organitzacions paraigües que han fomentat activament l’intercanvi de voluntaris a través
de les fronteres en projectes de voluntariat a curt i
llarg termini. Ja el 1948, la UNESCO va establir el
Coordinating Committee for International Voluntary Service (CCIVS) [Comitè Coordinador del Servei Voluntari internacional], que ha integrat gradualment a la seva xarxa d’organitzacions de tots els
continents. Segons el CCIVS, voluntariat significa
«treballar com a equip en un projecte, contribuir a
la població local, conèixer països diferents i comprendre la seva cultura i costums». Una frase significativa de la pàgina web d’AVSO pot il·lustrar el que
significa una experiència com aquesta en termes de
foment del sector del voluntariat com a tot, conjuntament amb la comprensió internacional. El costariqueny Diego Guillen explica: «Com a llatinoamericà, crec (que el meu voluntariat a França) ha estat
la millor aproximació a Europa que hagi pogut experimentar. En el meu país només rebem estereotips d’Europa: l’abundància, l’alt nivell de vida...»
AVSO significa Association of Voluntary Service Organisations [Associació d’Organitzacions de Servei
Voluntari]. Des del punt de vista d’aquesta xarxa europea, «un voluntari és una persona:
• que pren part, a casa o a l’estranger, en una activitat continuada, a temps complet, després d’una
decisió personal, lliure i informada
• que es compromet en un procés d’aprenentatge intercultural, social i/o personal en participar en
activitats que proposen solucions per a noves necessitats o estableixen nous plantejaments per a problemes ja reconeguts, com a part del procés de canvi de la societat.
• que és actiu en projectes que fomenten el bé
comú i sense ànim de lucre, com ara projectes que
impulsen la reconciliació i comprensió internacional, el coneixement i la conscienciació per a la pau i
el desenvolupament ecològic; tracten problemes
culturals i ajuden a infants i joves, persones d’edat
avançada, discapacitats, refugiats, etc. Aquests projectes poden estar dirigits per associacions privades,
esglésies, comunitats o institucions locals.
• que és actiu en la base d’un acord de voluntariat
per a una activitat sense remuneració durant un període limitat amb una organització de sortida o d’arribada reconeguda que es responsabilitza de l’allotjament i manutenció gratuïts, despeses personals,
assegurança pertinent en cas de malaltia, accidents,
etc. i altres beneficis segons l’estat del voluntari».

Resulta difícil conservar la motivació i l’interès que
afecten un camp d’activitat o un tema si no desenvolupem un cert grau de competència en aquest
àmbit. La formació i l’aprenentatge positius constitueixen el nucli d’un treball de voluntariat eficaç. Al
llarg dels anys, les organitzacions de voluntariat sovint han desenvolupant els seus programes de formació en forma d’activitats de solució de problemes. Es proporciona formació quan n’hi ha una
necessitat clara: per millorar el treball en equip, per
mitjançar en conflictes, per garantir una gestió financera i una organització eficaç. En aquest marc
de solució de problemes, la formació pot contribuir
indirectament a polaritzar les funcions i responsabilitats en l’organització de voluntariat, especialment
si amplia el buit entre els papers del personal i del
voluntariat, entre l’enfocament centrat en l’eficàcia
financera i el que es basa en la missió específica i el
propòsit de conscienciació de l’organització. Naturalment, ambdós són vitals però se solen debatre en
termes de quin ha de ser el prioritari. Els exemples
podrien ser infinits. Agafem el cas de les botigues de
comerç just: quina és la seva responsabilitat envers
els seus socis d’arreu del món? En primer lloc, han
d’educar o han de vendre? La manera de reestructurar i millorar la comunicació entorn d’aquests temes
sol ser el nucli del desenvolupament de l’organització i necessita programes integrats de formació que
identifiquin i fomentin la continuïtat entre la missió
de l’organització i les seves competències i funcions
fonamentals. Des d’aquesta perspectiva, cal dedicar
una especial atenció als temes que no respecten els
papers específics en l’interior de l’organització i fomenten la reflexió i les oportunitats d’aprenentatge
sobre els vincles amb els assumptes socials fonamentals. La tendència a la globalització, el respecte
per les diferències i la consecució de la igualtat d’oportunitats, i els motius per a l’esperança són tres
temes vitals, que es poden resumir així:
1. dimensió internacional
2. dimensió intercultural
3. dimensió de futur
Els paràgrafs següents proporcionen alguns exemples en cada un d’aquests temes per activar la reflexió i el debat en termes d’implicacions per a la formació.

Dimensió internacional
Sobre la base d'aquesta experiència, l’AVSO ha
identificat un ampli consens sobre la definició del
servei voluntari a llarg termini i fa pressió per aconseguir un estat legalment definit per als voluntaris,
objectiu que esperem que rebi el suport d’una amplia cooperació internacional i que hauria de proporcionar a tothom igualtat d’oportunitats durant i
després del servei voluntari. També pot facilitar en
gran mesura l’impacte d’aquestes activitats d’inter-

En el marc dominant internacional, que promou el
creixement econòmic com a únic paràmetre rellevant, el moviment de voluntariat té la difícil tasca
d’afirmar el valor de la solidaritat i intentar demostrar que el desenvolupament econòmic i la solidaritat social no són necessàriament contradictoris. Hi
ha diverses xarxes europees i internacionals que debaten aquests assumptes. En termes de formació i
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canvi en termes dels seus aspectes educatius. L’esperança consisteix que en un futur proper les organitzacions dels països de la Unió Europea situats a la
conca del Mediterrani adoptin un paper més actiu
per contribuir a un debat d’aquest tipus i als esforços de pressió.

ofereix una explicació més detallada de la Islamofòbia, destaca les seves conseqüències en tota la societat i estableix sis recomanacions per emprendre accions pràctiques – per part del govern, mestres,
advocats, periodistes i líders religiosos i de la comunitat. L’informe descriu la naturalesa del prejudici
antimusulmà i estableix una distinció fonamental
entre la visió oberta i la tancada respecte a l’Islam.
La Islamofòbia es considera equivalent a la visió tancada i s’identifiquen vuit característiques principals,
tal com apareixen a la taula 2.
Com es poden superar les actituds i visions tancades de discriminació envers les diferències? La recerca en el camp de l’educació i la solidaritat (Bartelds, 1984; Nolting, 1981) demostra que la
metodologia eficaç se sol basar en cooperar i escoltar activament més que en aportar un plantejament
normatiu. La qüestió central rau a descobrir quines
són les condicions psicològiques i pedagògiques
que afavoreixen les actituds de solidaritat. Els resultats demostren que només l’altruisme autònom
(com a oposat a l'altruisme normatiu) pot constituir
una base fiable per a actituds i comportaments solidaris. Una imatge pròpia positiva, el coneixement
de la situació de l’altre i diverses capacitats que permeten l’empatia i la responsabilitat personal són els
factors fonamentals que afavoreixen el comportament solidari.
Les condicions abans esmentades es remeten
principalment a un plantejament intercultural i no
violent. Des de Gandhi a Freire, els darrers decennis han estat testimonis de grans contribucions basades en perspectives no europees sobre l’educació, a favor de la independència com a
responsabilitat vital en qualsevol procés educatiu
basat en valors de solidaritat. Per exemple, el concepte de Zenzele és la base de treball de l’Organisation of Rural Associations for Progress (ORAP)

Dimensió intercultural
Fins i tot si no es té en compte la dimensió internacional i les activitats d’intercanvi relatives al voluntariat, la cooperació i les competències interculturals
romanen dos temes fonamentals per donar suport i
millorar l’activitat dels voluntaris a escala local i nacional. En termes d’objectius d’aprenentatge, es poden comprendre millor en el marc de l’objectiu consistent a fomentar la tolerància a través del servei de
voluntariat. El 1994, UNESCO va resumir els tres valors essencials de la tolerància (Taula 1). Amb
aquests valors aconseguim un marc útil per debatre
la base i l’impacte dels projectes de solidaritat.
En el marc d’una Unió Europea que cada vegada
s’assembla més a una fortalesa, resulta particularment apropiat un treball explícit sobre els assumptes de racisme i xenofòbia. Per posar un exemple, el
1996 el Runnymede Trust va establir la Commission
on British Muslims and Islamophobia [Comissió sobre Musulmans Britànics i Islamofòbia]. La Comissió, presidida pel Professor Gordon Conway, està
formada per divuit membres i es tracta d’un comitè
multiètnic i multireligiós. Al febrer de 1997, la Comissió va emetre un document de consulta intitulat
«Islamophobia – its features and dangers» [Islamofòbia – les seves característiques i perills]. A partir
del document de consulta, la Comissió va emetre
l’informe «Islamophobia – a challenge for us all» [Islamofòbia – un repte per a tots nosaltres]. L’informe

Taula 1: Tolerància – objectius generals d’aprenentatge
Valors

Coneixements

Capacitats

Base per a la valoració

Dignitat humana
(drets humans)

Diversitat d’identitats humanes,
personals i culturals

Cooperació entre cultures
Ús de les normes
de drets humans
per realitzar judicis
sobre temes socials

Actuació en tasques
reals entre cultures
Actuació en l’aplicació
als casos

Justícia social
(democràcia)

Múltiples formes de govern
i processos democràtics

Reflexió crítica
Comunicació de fets
i opinions
Presa de decisions polítiques

Presentació de la interpretació
de situacions de prova
Presentació de la descripció
de problemes i solucions
potencials
Presentació dels motius
d’una posició política

Comentaris i debat
Resolució de conflictes

Estudi de casos i incidents
crítics que descriguin
alternatives i l’elecció
d’una d’elles
Simulació de procediments
de resolució de conflictes

Societat
Maneres alternatives de respondre
cooperadora
constructivament als conflictes
no violenta (pau) i diferències humanes
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Taula 2: Visió oberta i tancada respecte a l’Islam
Distincions

Visió tancada envers l’Islam

Visió oberta envers l’Islam

1. Monolític / Divers

L’Islam es considera un bloc monolític,
estàtic i que no respon a les noves realitats.

L’Islam es considera divers, progressista,
amb diferències internes, debats
i desenvolupament.

2. Separat / interacció

L’Islam es considera separat i diferent
– (a) sense objectius o valors comuns
amb altres cultures (b) aquestes
no l’afecten (c) no les influencia.

L’Islam es considera interdependent
d’altres confessions i cultures – (a)
amb alguns objectius i valors compartits
(b) que en rep la influència (c)
que les enriqueix.

3. Inferior / Diferent

L’Islam es considera inferior a l’Occident
– bàrbar, irracional, primitiu, sexista.

L’Islam es considera peculiarment
diferent, però no deficient, i mereixedor
de respecte en la mateixa mesura.

4. Enemic / company

L’Islam es considera violent, agressiu,
amenaçador, promotor del terrorisme,
compromès en l’«enfrontament
de civilitzacions».

L’Islam es considera un company
potencial per tasques de cooperació
i per solucionar problemes compartits.

5. Manipulador / sincer

L’Islam es considera una ideologia política,
emprada per obtenir un avantatge
militar o polític.

L’Islam es considera una confesió religiosa
genuïna, practicada sincerament
pels seus adeptes.

6. Rebuig a la crítica a
Occident / consideració
d’aquesta

Les crítiques efectuades per l’Islam
respecte a «l’Occident» es rebutgen a priori.

Les critiques a «l’Occident» i altres
cultures es prenen en consideració
i es debaten.

7. Defensa / crítica
de la discriminació

La hostilitat envers l’Islam solia justificar
pràctiques discriminatòries envers els
musulmans i la seva exclusió del corrent
principal de la societat.

Els debats i desacords amb l’Islam no
disminueixen els esforços per combatre
la discriminació i l’exclusió.

8. Islamofòbia
considerada com a
natural / problemàtica

S’accepta l’hostilitat antimusulmana
com a natural i «normal».

Les opinions crítiques de l’Islam també
poden ser objecte de crítica, a fi de
procurar que siguin exactes i justes.

[Organització d’Associacions Rurals per al Progrés],
de Zimbabwe, i ha proporcionat fortes associacions
tant a escala local com nacional i internacional. Es
basa en la dita africana:
«Akusimuntu ongasimuntu walutho – no hi ha
ningú que no tingui cap propòsit. Per tant, Zenzele
és un procés d’autodescobriment, automobilització,
gestió i aplicació, per al propi desenvolupament i el
dels altres. Condueix al poder social. Comença amb
una declaració d’afirmació en el sentit que en cada
ésser humà hi ha una força per al bé, l’amor, el respecte per un mateix, la dignitat, l’auxili i la solidaritat que es pot emprar per ajudar a la vida».

resultats no són gaire encoratjadors, ja que les opinions pessimistes del futur prevalen sobre les optimistes. Es va observar que la capacitat de pensar i visualitzar el futur no estava gaire desenvolupada.
Estudis similars i més recents sobre l’opinió de la joventut sobre el futur (Hicks i Holden, 1995) mostren
models similars de resposta. En aquest context, les
conclusions de Galtung semblen particularment rellevants:
«Per a les nacions de la nostra mostra, el futur
sembla en certa manera sinònim de futur tecnològic. El futur es veu en termes tècnics, no en termes
de cultura, enriquiment humà, equitat social, justícia social o en termes d’afers internacionals... La
gent també pot parlar en termes de futur social però
el considera inalterable. Tanmateix, sembla més
probable que només estiguin educats per pensar
tecnològicament i no tinguin altres tipus de pensaments com a resposta davant l’estímul «futur»; o
com a mínim, no se’ls ha educat per expressar cap
altre pensament. Aquesta visió s’alimenta a sí mateixa, ja que ningú estarà estimulat pels altres a pensar
sobre futurs socials».
«Petrificació de la realitat» o «optimisme après»
no són necessàriament característiques del treball
voluntari. No obstant això, és possible facilitar l’actitud positiva i l’empatia en les relacions socials sense
encoratjar una reflexió activa sobre els futurs proba-

Dimensió de futur
Hicks (1993, 1998) ha argumentat que per tal de
donar el poder al poble, l’educació ha d’estar més
orientada al futur, i que aquesta dimensió de futur
no se sol trobar en l’educació global. Aquest argument sembla encara més rellevant en termes de
formació per al moviment de voluntariat, ja que es
dirigeix al tipus de missatge i relació que les organitzacions de voluntaris estableixen amb els seus grups
objectiu. Un dels estudis més importants dut a terme en aquest camp (Ornauer et al., 1976) comparava les visions del futur en deu països diferents. Els
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bles i preferits? Frank Hutchinson (1996) suggereix
la Taula 3 com a marc de referència (i un indicador
útil de la relació entre visions del futur i les actituds
socials) per continuar explorant aquest tema:

Bell, G.H. (ed.), «Educating European Citizens», Fulton, Londres, 1994
Boulding, E. i Boulding K., «The Future: Images and
Processes», Sage, Londres, 1995
De Laura E. i Springhetti P. (ed.), «Per un’Europa dei
diritti sociali del cittadino», Fondazione Italiana per
il Volontariato, Roma, 1997
Fondazione Italiana per il Volontariato, «VolMed –
L’attività volontaria organizzata nei Paesi dell’Europa mediterranea: Portogallo, Spagna, Italia, Grecia», sèrie Quaderni Internazionali, Roma, 1997
Galtung J., «The future: a forgotten dimension», a Ornauer H. et al. «Images of the World in the Year
2000, Humanities Press, Atlantic Highlands, NJ,
1976
Hicks D. i Slaughter R. (ed.), «Futures Education»,
World Yearbook of Education, Kogan Page, Londres, 1998
Hutchinson, F., «Young People’s Hopes and Fears for
the Future», a «Futures Education», World Yearbook of Education, Kogan Page, Londres, 1998
Kempadoo P. i ORAP, «Zenzele – The ORAP Way»,
RCP, Bulawayo, 1991
Nolting H.P., «Lernschitte zur Gewaltlosigkeit», Rowohlt
Taschnbuch verlag, Reinbek bei Hamburg, 1981
Osler, A., «Urban protest, citizenship and human
rights: curriculum responses to local issues», a: A.
Osler, H-F Rathenow & H. Starkey (Eds.) Teaching
for Citizenship in Europe», Trentham, Stoke-on
–Trent, 1996
Osler, A. i Starkey, H., «Teacher Education and Human Rights», Fulton, Londres, 1996
Adreça per a la correspondència:
Alessio Surian, via Divisione Folgore 17, I-35141 Padova
Tel/Fax +39-049-8715303, eflasuri@afs.org

Taula 3: Visions del futur
Anticipacions sobre Estats relacionats
el segle XXI
de motivació
Desesperança

Baixa autoestima; sentiments
d’inutilitat; empobriment de
la imaginació creativa sobre
alternatives socials; inconstància; violència contra
un mateix o els altres

Esperança passiva

Optimisme suau; culte a la
tecnologia; alfabetització
reduccionista per acomodació al «xoc del futur»

Esperança activa

Previsió; capacitats prosocials; actitud positiva adequada; imaginació social
enriquida; alfabetització
òptima per facilitar la integració personal, política i
planetària
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Conclusions de la Ponència

La consolidació del voluntariat

• Definir i aplicar uns criteris ètics en la pràctica
del voluntariat.
• Promoure una bona gestió dels recursos humans, tant en la incorporació del voluntari en l’entitat
com posteriorment. En la incorporació aplicar estratègies adequades de captació, de selecció, d’acollida i d’enquadrament. Cal promoure la formació
apropiada del voluntariat i aplicar tècniques de motivació, de comunicació, de participació i d’avaluació.
• La formació constitueix el nucli d’un treball de
voluntariat eficaç. Sovint, però, s’han desenvolupat
programes de formació en forma d’activitats de solució de problemes (per millorar el treball en equip,
per intercedir en conflictes, per garantir una gestió
financera i una organització eficaç). En aquest cas, la
formació respon a una polarització de les funcions i
responsabilitats en l’organització del voluntariat. És
necessari, també, dedicar una especial atenció als
temes que no respecten els papers específics en l’interior de l’organització i fomenten la reflexió i les
oportunitats d’aprenentatge sobre assumptes socials fonamentals; per exemple, la tendència a la
globalització (dimensió internacional), el respecte
per les diferències i la consecució de la igualtat d’oportunitats (dimensió intercultural), i els motius per
a l’esperança (dimensió de futur).
• Quant a aplicar tècniques de participació, és necessari explorar noves formes de compromís, amb
dinàmiques més informals i, sobretot, aquelles formes que comporten compromisos temporals breus
o fins i tot puntuals.

El voluntariat concentra un gran potencial de capital
social (relacions socials, vertebració de la comunitat,
accions solidàries, compromisos cívics...) i també
crea un alt volum d’ocupació. L’assoliment d’aquest
protagonisme possiblement exigeix una reflexió sobre la identitat del voluntariat per part d’ell mateix i
un major reconeixement en els àmbits jurídics, polítics i econòmics. Aquest descobreix la seva força en
la traducció d’ideals –com ara la pau i la justícia–, en
una dimensió transformadora, i en accions solidàries
concretes. Des d’aquesta perspectiva, el treball de
voluntariat és una font primària d’educació de la
ciutadania i proporciona un important fòrum per reflexionar sobre una plena participació social.
El voluntariat s’ha de consolidar en el si de l’entitat i també en el si de la nostra societat.
Eixos pels quals passa la consolidació del
voluntariat en el si de les entitats
La consolidació del voluntariat passa per:
• Reconèixer i apreciar el paper dels voluntaris/voluntàries. Aquests proporcionen un valor afegit que
complementa els serveis professionals amb la satisfacció de les necessitats socials.
• Compartir i comunicar objectius clars, transparents i mesurables: cada voluntari s’ha de sentir part
del projecte de l’entitat per tal d’aportar el millor
que té d’ell mateix en una tasca que val la pena.
• Aplicar criteris d’innovació en la prestació de serveis (les entitats han de saber adaptar-se als canvis i
tendir, fins i tot, a esdevenir motors dels canvis socials), i promoure que els beneficiaris del servei del
voluntariat siguin també elements actius en la planificació, l’estructuració i la prestació del servei. Escoltar i adequar el treball de l’organització a aquestes
noves idees és un factor consolidador del voluntariat.
• Gestionar l’entitat amb sistemes de treball
transparents i ajustats a les pròpies necessitats (màrqueting, sistemes comptables, recerca de fons diversificada i professionalitzada), i de planificació estratègica.

Eixos pels quals passa la consolidació del
voluntariat en la societat
1. RESPECTE DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES:
Les administracions públiques, reconeixent el fet
positiu del voluntariat, facilitaran i promouran processos de diàleg, de col·laboració i de consulta, entre les institucions públiques i el voluntariat, recordant sempre que la tasca del voluntariat no
substitueix les responsabilitats de les administracions públiques.
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2. RESPECTE DE LES ENTITATS:
• La col·laboració amb altres institucions similars
enriqueix les organitzacions de voluntariat, en la
mesura que aquesta cooperació suposa un valor afegit. Aquesta col·laboració ha de basar-se en una visió i uns objectius comuns, definits amb claredat, en
el respecte mutu, en el compromís de col·laboració,
en la comprensió clara de les línies de responsabilitat, en la comunicació efectiva, en un procés de presa de decisions definit clarament, i en la voluntat de
compartir i contribuir amb idees i recursos.
• La creació de plataformes o xarxes de relació
entre les entitats, amb l’objectiu de coordinar esforços, permet la distribució complementària d’activitats i rols entre les diferents entitats per incentivar intercanvis d’informació i experiències i per
optimitzar les peculiaritats de cadascuna d’elles. A
més, aquestes xarxes i plataformes de cooperació
permeten visibilitat, eficàcia i capacitat per dialogar
amb les administracions. Aquestes xarxes (locals,
regionals, estatals, europees o mundials) han de
propiciar el reconeixement del valor polític i d’interlocució social que correspon al sector, en igualtat
de condicions amb l’administració pública i el sector privat.

de responsabilitats col·lectives dels ciutadans, l’interès general, les estructures flexibles i participatives...
• Potenciar les xarxes europees d’entitats de voluntariat per a la consolidació del voluntariat i la interlocució amb la Unió Europea i el Consell d’Europa.
Davant les grans transformacions econòmiques i
socials d’aquest final de segle, la crisi de determinades formes d’Estat del Benestar ha posat en evidència la necessitat d’un nou contracte social que fixi
un nou repartiment de responsabilitats entre les
persones, les comunitats, el mercat i el sector públic.
En un context d’etapes vitals que han de ser viscudes en plenitud, el voluntariat i el compromís cívic han d’esdevenir una nova dimensió del creixement i la realització personal integral.
L’esforç per a la consolidació del voluntariat en el
futur s’haurà d’efectuar per diferents vies:
• Els moviments de voluntariat han de poder confiar en un suport financer per part d’institucions públiques i privades així com d’entitats financeres pròpies del tercer sector, destinat a dur a terme la seva
missió i objectius i a contribuir al benestar. Però des
de les administracions públiques s’ha de promoure
anar més enllà i potenciar la participació activa de les
entitats i dels voluntaris en la presa de decisions. Cal
un diàleg més compromès, dirigit a la construcció
d’una base mútua de distribució de responsabilitats.
• Les entitats poden compartir els exemples de
bones pràctiques sobre els projectes, metodologies,
sistemes de comunicació i informatització, de màrqueting i de comercialització, de gestió eficient, de
motivació i formació.
És necessari que les entitats s’adaptin als canvis de
la nostra societat, però sense perdre la filosofia i els
valors de la pròpia organització. Les entitats han de
continuar essent independents.

3. RESPECTE DE LES EMPRESES
La cooperació entre les empreses i les entitats de voluntariat, pot facilitar l’intercanvi de coneixements,
la col·laboració, i la transferència d’experiències i recursos.
4. RESPECTE D’EUROPA
El desenvolupament de la dimensió europea del
voluntariat passa per:
• Promoure la construcció progressiva d’una
identitat plural del voluntariat en l’àmbit europeu
que tingui en compte els valors clau que aporta a la
vida social, és a dir: l’exercici de llibertat i assumpció
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Comunicacions Presentades
a la Ponència

Els diferents voluntariats

Un voluntariat com aquest no pretén cap transformació de la societat, no li interessa! De fet, obté
beneficis i rendabilitats de la situació actual, encara
que siguin de tipus ben diversos. Hi ha qui es contenta amb fer callar la seva consciència... la seva
mala consciència d’explotador i de marginador en
un altre lloc; d’altres, en canvi, acumulen mèrits als
ulls de les seves jerarquies...
Compreneu per què és intolerable que al Pla Estatal es promogui «aquesta mena de voluntariat» entre els funcionaris de l’Administració o el personal
de determinades empreses?

La Llei nacional del voluntariat, i això es repeteix al
Pla Estatal del Voluntariat gairebé al peu de la lletra,
evita explícitament distingir entre diferents tipus de
voluntariats, donant una excusa infantil no exempta
d’un cert realisme: «que a la pràctica no es fa aquesta distinció». Però som davant un cercle viciós prou
perillós, perquè si no se’n parla, no es legisla i com
que no es legisla sobre això, no se’n parla... és a dir,
no existeix. És aquest el motiu d’aquesta comunicació: posar en clar les diferències que existeixen entre
el voluntariat social i la resta.
El voluntariat social té un tret que el fa totalment diferent dels altres: el col·lectiu al qual s’adreça, que
està format pels marginats i exclosos de la societat. La
resta dels voluntariats (esportiu, cultural o ecologista)
actuen en benefici de tota la societat, dins de la qual
hi ha persones marginades i nomarginades. Això és el
que fa indispensable la gratuïtat en el marc del voluntariat social, i no tant en la resta de voluntariats.

Punt de partida del voluntariat social
El voluntariat social parteix de la premissa que el voluntari ja ha rebut de la societat, de la família i de la
seva herència tot allò que podia desitjar, i més encara. Considera que no és el moment de voler obtenir
res, sinó de donar compte de l’excés d’allò que s’ha
rebut. Encara més, la diferència en el gaudi dels
drets que tenen reconeguts tant ell com els marginats li sembla intolerable i li fa sentir «gairebé vergonya» per ésser a la part d’aquí (dins del petroler,
dirà Julen Barnes). Per això assumeix el seu compromís de transformar les estructures injustes que manté la societat, en coherència amb el seu desig que
els drets de tothom siguin reconeguts i viscuts com
si se li reconeguessin a ell mateix. Tendeix a establir
una societat tan igualitària com sigui possible.
Com a conseqüència de tot això, el voluntari social no admet que la seva tasca pugui ocasionar cap
mena de marginació, cosa que succeiria si li assignessin feines que poguessin ser objecte d’un contracte laboral. Això suposaria marginar un aturat,
fos qui fos; o col·locar una persona fora del seu dret
de treballar, perquè el voluntari i altres persones assumirien la funció de dur a terme una jornada laboral. La solidaritat no és amb un marginat concret,
sinó amb tots; la tasca no consisteix solament a ajudar la persona amb la qual el voluntari es relaciona
cada dia, sinó totes aquelles amb qui es troba al
llarg del dia i de la setmana. La tasca voluntària és el
punt elevat de l’iceberg.

La gratuïtat al voluntariat social
El fet d’adreçar-se als marginats i exclosos d’aquesta
societat fa que, per tal de ser creïble i acceptada, la
seva actuació hagi de ser totalment gratuïta i sense
cap tipus de reconeixements socials. Qualsevol
«plus» que es vulgui afegir a aquesta mena de voluntariat no farà altra cosa que degradar-lo a ulls de
les persones que reben la ternura i la humanitat d’aquests voluntaris. Qui es fiaria de l’afecte que rep si
sap que després aquest afecte ha de passar-li alguna
mena de factura? L’amor, l’afecte, la comprensió, la
paciència... són conceptes que no poden ser objete
de contrapartides de cap mena.
El beneficiari se sent manipulat i utilizat, induït a
desconfiar d’allò que considera un teatre: «Espera’t,
que m’ho cobro». Podríem dir que el pensament del
marginat és: «Tu ets aquí no per mi sinó per tu, perquè al cap i a la fi allò que compta i val és allò que
obtens tu; si no fos pel que et donen, tu no donaries
res. No t’importo pas com a persona, sinó com a
objecte de canvi!»
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Les altres menes de voluntariat
En canvi, les altres menes de voluntariat s’adrecen a
col·lectius de la societat global que tenen com a tasca conservar la natura, a les associacions que treballen amb persones de la tercera edat que visiten museus o amb alumnes malalts que no poden assistir a
les classes presencials dels seus col·legis respectius,
o amb les instituciones esportives que volen apropar
els esdeveniments esportius més destacats a localitats que sovint no hi tenen accés. Aquests col·lectius
tenen «NECESSITATS», però no són marginats: les
seves «necessitats» són reals i no poden ésser satisfetes plenament si no compten amb l’actuació dels
voluntaris... no hi ha diners per a tot! No pretenem
degradar el valor d’aquests voluntaris ni diem que
hagin d’ésser suprimits, res d’això; senzillament,
pretenem que a cadascú se li doni la consideració i
el tractament que li corresponen.
Als col·lectius que reben aquests ajuts només els
importa el resultat de l’acció. La societat agraeix
trobar el camí net cada cap de setmana, quan arriba al lloc d’acampada escollit. Li és igual que això
ho hagin fet voluntaris o persones contractades. El
que aprecia és el resultat: la neteja, l’ordre... Al nen
malalt que no surt del llit no li importa que el professor que li fa classe estigui pagat pel MEC, per la
Comunitat Autònoma o pel Col·legi de Llicenciats i
Doctors: li interessa que sigui un bon professor,
amb qualitats, que faci servir els cinquanta o seixanta minuts que li dedica per fer-li entendre les
matèries d’estudi i les seves aplicacions... Es pot dir
el mateix dels col·lectius de la Tercera Edat que visiten un museu: ells volen disposar d’una persona capacitada i amb una veu clara i potent que els introdueixi en els camins de l’art o de la matèria pròpia
del Museu.
No rebutgem l’existència d’aquests tipus de Voluntariat, perquè la societat actual té tanta complexitat i multiplicitat de «NECESSITATS» (insistim) que
seria impensable poder satisfer-les totes per la via de
la professionalitat i els contractes laborals. Per tant,
la societat necessita la tasca dels voluntaris en tots
aquests aspectes, però el tractament que s’en faci a
les lleis, als plans, etc., ha de ser diferent. I també ha
de ser diferent l’atenció que es posi als resultats
aconseguits. Les avaluacions del voluntariat social
han d’augmentar en exigència i professionalitat. No
és possible acceptar en aquesta matèria la fórmula
de «hi val tot» ni la simple bona voluntad.
Per això, és inconcebible que es faci una Llei igual
per a tots. No seria molt millor establir una Llei d’acció social i, dins d’ella, legislar sobre el voluntariat
social? I igualment, ¿per què no establir dins de la
Llei de l’esport el marc legislatiu del voluntariat esportiu? I així successivament.

Olimpisme davant Voluntariat
Segurament per a molts dels assistents devem ser
uns desconeguts, encara que ja ha quedat demostrat que vam ser un dels elements més importants
de l’engranatge que va possibilitar la concessió i el
desenvolupament de l’esdeveniment esportiu de
més transcendència que s’ha dut a terme a Espanya.
Em refereixo als Jocs Olímpics i Paralímpics de Barcelona ‘92.
Sis anys després i des de la perspectiva d’una Federació estatal, intervenc en aquest fòrum per explicar qui som, què fem i per què ho fem.
Hem de remuntar-nos al 1986, quan la Ciutat
Comtal va plantejar la seva candidatura als XXV Jocs
Olímpics, per trobar-nos amb més de 100.000 persones que, desinteressadament, estaven disposades
a ser Voluntàries Olímpiques.
Arran d’aquella extraòrdinaria iniciativa, alguns
dels grups de voluntaris, desitjant evitar que un cop
clausurats els Jocs Olímpics de Barcelona es diluïssin
amb el temps el seu esforç i la seva amistat, vam decidir espontàniament constituir-nos en associacions.
I així, al maig de 1991, abans de l’inici dels Jocs, es
registrà oficialment la primera d’aquestes entitats, la
Asociación de Voluntarios Olímpicos de la Región
de Murcia, a la qual se sumen inmediatament moltes altres, repartides per tot el territori nacional: Astúries, Navarra, València, Catalunya, Madrid, Aragó,
La Rioja, Extremadura, Balears, País Basc...
Un cop extingides les flames Olímpica i Paralímpica de Barcelona, en les quals van col·laborar uns
45.000 voluntaris arribats de tots els racons del nostre país, tots aquests grups van voler aglutinar les seves il·lusions i les seves forces en benefici d’un futur
comú.
Amb diverses reunions a Alsasua, Tarrasa, València, Moraira... van intentar perfilar una entitat amb
uns estatuts, una organizació i una personalitat jurídica propis, capaç de representar un col·lectiu tan
ampli, i que fins el moment creiem que és únic en
tot el món.
Val a dir que mai, després de la celebració d’uns
Jocs Olímpics, el voluntariat que hi col·laborava havia perdurat en el temps, perquè la seva tasca i la
seva existència acabaven al final de cada quatrienni,
tot desapareixent del respectiu espectre social.
Al mes de març de 1995, al marc incomparable
de San Lorenzo del Escorial, naix finalment la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE VOLUNTARIADO OLÍMPICO, DEPORTIVO Y SOCIAL (FEVODES), i a Múrcia,
l’any següent, s’escull democràticament la seva primera Junta Directiva.
Entre els objectius de la Federació, reflectits a
l’art. 2 dels seus Estatuts Socials, podem ressaltar-ne
els següents:
• El servei a la societat en la seva forma més àmplia.
• Coordinar i representar les associacions federades, donant suport a les seve activitats i prestant els
serveis que els són propis.

SR. CEFERINO GARCÍA RODRÍGUEZ
VICEPRESIDENT DE C.I.A.S. SANTANDER
(Centro Informativo de Actividades Solidarias)
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• Planificar les actuacions més adequades per a la
promoció i el desenvolupament del voluntariat.
• Incentivar la participació de la joventut al moviment voluntari.
• Facilitar el contacte entre les associacions federades, tot buscant la unificació de criteris i aprofitant
sinèrgies i experiències comunes.
• Respatllar i promoure la creació i coordinació
dels serveis adequats i la seva prestació, que a tall
enunciatiu poden ser, entre d’altres: Formació Bàsica, Captació, Activitats Col·lectives, Difusió, Documentació i Representació.
• Motivar i sensibilitzar la societat en relació amb
el Moviment Voluntari, especialment en els camps
civicosocial, olímpic, esportiu, cultural, mediambiental i altres de natura afí.
• En general, qualsevol altre objectiu que permeti
una millor promoció del Voluntariat i la realització
de la seva tasca altruïsta.
Aquesta Federació, oberta a qualsevol entitat de
Voluntariat amb objectius similars, està composta
de vint organitzacions procedents de nou Comunitats Autònomes, que aglutinen uns 1.800 voluntaris/àries. Fins ara s’han realitzat diverses activitats
conjuntes i intercomunitàries, com ara:
1. La «Cursa per Madrid» en busca d’un rècord
«Guiness».
2. El «Partit de les Estrelles» a València, amb finalitats benèfiques.
3. El Torneig Internacional de Handbol a Elx, al
llarg de diversos anys.
4. L’etapa navarra del Tour de França.
5. El Congrés Estatal de Voluntariat de Madrid.
Igualment, hi ha en projecte participar en:
• La Final de la Copa del Rei de bàsquet. València,
1999.
• La Universiada de Palma 1999.
• Els Campionats del Món d’Atletisme. Sevilla,
1999.
• Les Jornades Olímpiques de la Joventut Europea. Múrsia, 2001.
• Els Jocs del Mediterrani. Almeria, 2005.
• La Candidatura Olímpica de Sevilla 2008.
Encara que jove, la FEVODES compta amb l’ampli
bagatge d’efectivitat, formació i competència dels
seus membres, avalat per mols anys de sòlides experiències i per la tenacitat dels seus Voluntaris, feliçment demostrada a les ciutats i regions on treballen
cada dia milers de braços solidaris.
El Pla de Treball més immediat proposa intervencions molt atractives, com ara:
1. La creació del Defensor del Voluntari, i també
d’una Comissió d’Estudi del Pla Estatal de Voluntariat 1997-2000.
2. La celebració del Dia Internacional del Voluntariat cada 5 de desembre.
3. L’organització de congressos estatals propis i
participació en fòrums d’importància, com és el cas
present.
4. Organització i lliurament dels premis Voluntaris de l’Any.

5. Difusió i promoció de la figura del voluntari
olímpic i esportiu dins l’àmbit social.
6. Col·laboració en activitats intercomunitàries,
etcètera.
L’Olimpisme, i per extensió l’esport en general, és
un camp tan bo com qualsevol altre per dur a terme
la tasca voluntària, i implica valors idèntics als que
enarboren altres col·lectius de Voluntariat: companyerisme, confiança, treball en equip, tolerància,
convivència, superació, qualitat i un llarg etcètera.
En definitiva: solidaritat, que és el que es recull a
l’esperit olímpic, intentant fer la vida més humana i
unint les persones dia a dia.
No vull concloure aquesta comunicació sense citar les paraules de Pierre de Frédy, Baró de Coubertin, reinstaurador dels Jocs Olímpics de l’Era Moderna:
«... l’Olimpisme intenta crear un estil de vida basat
en l’alegria de l’esforç i el respecte mutu...»
I què és això, si no la més clara expressió del Moviment voluntari?
Volem que Europa conegui l’existència d’aquesta
força voluntària i que la seva raó de ser no sigui altra
que la millora de la seva societat. De la nostra.
SRA. MARIA LUISA HONRUBIA I VILLAR
Presidenta de Voluntarios Olímpicos de la región de
Murcia y de la Federación Española de Voluntariado
olímpico, deportivo y social

Una experiència voluntària
El Centre Neuropsiquiàtric Nuestra Señora del Carmen, propietat de la comunitat de Hermanas Hospitalarias, decideix a l’octubre de 1997 posar en marxa un programa que faciliti la creació d’un teixit de
voluntariat social al nostre Centre.
Aquesta iniciativa s’englobaria dins de l'Asociación de Voluntarios de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús. Una Associació
que, malgrat el seu curt bagatge en el camp del
voluntariat, compta amb més de 300 voluntaris
repartits per tota la geografia nacional, que amb el
seu treball i el seu entusiasme tenen com a pretensions:
• Respondre a les necessitats dels malalts psiquiàtrics
• Servir d’element integrador
• Humanitzar l’assistència
• Buscar la promoció i el benestar, tant de les persones com del grup
• Potenciar al màxim la capacitat intrínseca de les
persones, per tal que siguin partícips del seu desenvolupament
Arribats en aquest punt, cal fer una breu descripció sociodemogràfica de l’entorn on es troba ubicat
el nostre Hospital.
El nostre Centre es troba situat al terme municipal
de Garrapinillos, que forma part dels barris suburbans de la perifèria de Saragossa. És un barri que, en
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ser prop de la capital (14 kilòmetres), s’està erigint
com una de les principals ciutats dormitori de la
zona, cosa que posa en perill el sentiment de pertinença de les persones a la seva comunitat i de participació en ella.
El Centre Neuropsiquiàtric està situat a 6 kilòmetres de Garrapinillos i a 10 de Saragossa. Es troba en
un paratge natural, envoltat de cases aïllades les
unes de les altres, que en la seva majoria s’utilitzen
com a lloc de descans els caps de setmana.
La nostra situació especial, a priori, no sembla que
hagi de suposar cap inconvenient, si ho comparem
amb altres capitals espanyoles, per al desenvolupament i la promoció adequats d’un programa de voluntariat. És cert que la distància no és gran, però sí
que ho és la precarietat de les comunicacions existents entre l’Hospital i els nuclis de població esmentats. Aquest obstacle es tradueix en el pas d’un autobús facilitat pel Centre només dos cops per setmana
(dimecres i dissabte), cosa que dificulta enormement la incorporació de voluntaris a l’Hospital.
Després d’aquesta breu introducció, passarem a
relatar la nostra experiència d’un projecte concret
de voluntariat, amb l’esperança que pugi servir com
a model per a d’altres institucions.
Al mes de març d’enguany es decideix posar en
marxa un projecte adreçat fonamentalment als nostres pacients amb una patologia psiquiàtrica d’evolució crònica. Aquesta iniciativa es basa fonamentalment a ensenyar a aquests pacients a tocar alguns
instruments que són utilitzats per les confraries religioses durant la Setmana Santa, com ara el tambor,
el bombo i la corneta.
Atesa la manca, en aquell moment, de propaganda gràfica de la nostra Associació de Voluntaris a
causa de la seva curta existència, vam decidir realitzar la captació de col·laboradors mitjançant fullets
informatius de fabricació casolana, així com amb la
realització d’una entrevista personal amb el personal laboral del Centre, amb la pretensió d’assolir
una divulgació tan extensa com fos possible.
El resultat de la nostra oferta no es va fer esperar i es
va obtenir una resposta sorprenentment ràpida, especialment si es tenen en compte els inconvenients
anteriorment esmentats. En un període de dues setmanes comptàvem amb la sol·licitud de 4 voluntaris,
que responien amb escreix a les nostres expectatives.
Dels quatre voluntaris que es van presentar, tres
eren dones i un era home. Les tres dones provenien
d’una Confraria de reconegut prestigi a la nostra
ciutat; l’home, al contrari, no pertanyia a cap confraria religiosa però comptava amb una vasta experiència en el tipus d’instruments que preteníem introduir, ja que la seva activitat laboral sempre havia
estat al servei de la banda de música d’un Cos de Seguretat de l’Estat.
És just dir que els nostres quatre esforçats voluntaris mancaven de qualsevol mena d’experiència en
el món de la pedagogia musical, però el seu entusiasme, la seva alegria i el seu amor envers els malalts mentals suplien àmpliament aquest dèficit.

A l’inici de les classes hi havia una demanda de
lliçons per part de 8 pacients, repartits entre diferents instruments:
• 6 tambors
• 1 bombo
• 1 corneta
La valoració en termes qualitatius a la quan hem
pogut arribar en aquest curt període de temps és altament positiva, per dos motius fonamentals.
El primer és la gran alegria i il·lusió mostrada pels
pacients, que acudeixen puntualment a tots els assajos i que, a més, amb el seu esforç i dedicació,
aconsegueixen trencar l’aïllament i la rutina diàries
d’unes persones que estan abocades a la marginació a causa d’unes patologies que han tingut la mala
sort de patir.
En termes quantitatius, la valoració és:
• Nombre de pacients que continuen al projecte: 8
• Nombre de voluntaris: 3
Com a expectatives de futur, i atesa la demanda
creixent, per part de malalts i de voluntaris, de poder entrar a formar parte d’aquest grup, ens hem
plantejat la possibilitat de formar una confraria pròpia del nostre Centre, formada exclusivament per
pacients. Aquesta futura confraria participaria de
forma activa a les activitats de la tradicional Setmana Santa de Saragossa.
SR. JAVIER GUERRERO CODESIDO
Asociación de Voluntarios de las Hermanas
Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús

Asociación Nacional Derecho a Saber. ANDAS
Presento l’Asociación Nacional Derecho a Saber
(ANDAS), i en qualitat de Presidenta vull fer una exposició dels seus objectius i de la seva relació amb el
voluntariat.
La nostra associació té com a objectiu prioritari la
localització dels familiars biològics d’aquelles persones que, per diverses circumstàncies, sobretot en el
cas dels nens, no han pogut conviure al seu nucli familiar original.
La recerca de familiars biològics a través dels interminables arxius de les diputacions, els jutjats i els
hospitals suposa, per a molts dels nostres associats,
alguns dels quals pertanyen a la tercera edat
i altres dels quals manquen de la força psicològica, cultural o física necessàries, un laberint infranquejable per poder localitzar, segons els casos, el
pare o els fills. Això, unit a una legislació inadequada
per a aquesta necessitat social i sovint contradictòria
i a una manca de col·laboració de les institucions, fa
que un enorme col·lectiu de persones d’entre 18 i
85 anys d’edat acudeixin a nosaltres amb l’esperança que els ajudarem a trobar els seus familiars.
Havent creat l’associació amb aquesta finalitat,
ens hem vist aclaparats per una quantitat tan gran
de sol·licituds que no tenim mitjans suficients per
atendre tanta demanda.
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Vam començar des de zero i hem aconseguit negociar amb diversos partits polítics la revisió i la reforma de les lleis actuals relacionades amb el tema
que ens ocupa.
Hem creat una infraestructura basada amb l’apertura de delegacions a les diferents comunitats i intentem donar als associats tota la informació que
ens sigui posible en cada expedient personal.
Com que es tracta d’un col·lectiu tan ampli i referit a un tema tan delicat, necessitem professionals
voluntaris procedents de les branques de dret civil,
psicologia, psiquiatria, assistents socials, administratius, i totes aquelles persones que sàpiguen escoltar
i atendre amb veritable paciència les nombroses trucades telefòniques que rebem.
Som un col·lectiu que, fins ara i en un percentatge elevat de casos, està compost per marginats de la
societat, i és el primer cop que aquest grup social es
mostra unit. És per això que preguem que sigui estudiada aquesta temàtica fins ara marginada, per
vergonya social, perquè tots siguem iguals i perquè
al proper segle, que ja és tan prop de nosaltres, sigui
cert que la democràcia es desenvolupa també moralment, tant personal com social, i que no hi hagi
cap classe de discriminació, pel bé de la raça humana.

d’aquestes passes, malgrat creure que hi havia d’haver un camí més fàcil i còmode, es van adonar que
el resultat era nul fins que no es lliuraven sense reserves al Programa. Sovint es justifica la no-acceptació del Programa perquè algunes de les passes es refereixen a Déu, quan a l’enunciat d’AA es diu
expressament que no està afiliada a cap religió i que
qualsevol persona en pot ser membre, independentment de les seves creències religioses o de la
seva manca de creences.
Això no és altra cosa que una autojustificació. La
prova evident és que el Programa funciona amb els
mateixos termes en llocs ben diversos del món, en
països amb creences religioses completament diferents.
Gairebé tots els membres que pensen així, al cap
de poc s’adonen que l’expressió es referia a un poder superior a un mateix, i que cadascú ho ha d’entendre com millor li convingui: per a alguns serà el
propi grup d’AA, per a d’altres serà el Programa, per
a d’altres el déu de la seva religió... però el més important és que el concepte funcioni. Alguns membres d’AA diuen que «els prejudicis, en ocasions, són
més perillosos que el mateix alcohol» i que «perquè
no facin gaire mal, cal una ment oberta i lliure de
prejudicis».
Tot i que a Espanya la presència dels Grups d’Alcohòlics data de l’any 1955, no és fins al 25 d’octubre de 1979 que el Ministeri de l’Interior, mitjançant
el Servei d’Associacions, comunica la legislació dels
Estatuts dels Servicios Generales de Alcohólicos
Anónios de España i, posteriorment, els dies 3, 4 i 5
d’abril de 1980, té lloc a Oviedo la primera Conferència (Assamblea) del Servicio General d’AA a Espanya, sota el lema «Servir unidos para crecer». En
aquelles dates l’Associació estava formada per 12
àrees, amb un total de 114 grups i 2.500 membres,
aproximadament.
Des de llavors es continua celebrant anualment la
Conferència del Servicio General; la darrera va tenir
lloc a Avilés durant els dies 9, 10 i 11 d’abril de
1998, sota el lema «El grupo base, principio de
compromiso». A l’actualitat la comunitat està formada per 21 àrees, amb un total de 500 grups, en
els quals es recuperen aproximadament uns 10.000
membres.
A l’actualitat hi ha 500 grups a tot Espanya que
aglutinen unes 10.000 persones que s’estan recuperant del problema de l’alcohol. Per a un millor funcionament de la Comunitat, comptem amb 21 àrees de les quals surten els 21 delegats que participen
en la Conferència del Servicio General d’AA d’Espanya, que té lloc anualment durant la Setmana
Santa a l’Hotel Luzana d’Avilés (Astúries).
Aquesta és la nostra primera participació, i per
tant us preguem que disculpeu les incorreccions
que es puguin produir.

SRA. M. CRUZ MARTINEZ GARCIA
Presidenta ANDAS
Asociación Nacional Derecho a Saber

Alcohólicos Anónimos
El motiu d’aquest escrit és donar a conèixer la Comunitat de Alcohólicos Anónimos (AA) d’Espanya i
posar-nos a la disposició de cooperar amb totes les
associacions de voluntariat en el futur.
Alcohólicos Anónimos es una comunitat d’homes
i de dones que comparteixen la seva experiència, la
seva fortalesa i la seva esperança per resoldre el seu
problema comú i per ajudar a d’altres persones a recuperar-se de l’alcoholisme. L’únic requisit per ser
membre d’AA és el desig de deixar de beure. Per ser
membre d’AA no es paguen honoraris ni quotes;
ens mantenim amb les nostres pròpies contribucions. AA no està afiliada a cap secta, religió, partit
polític, organització o institució; no desitja intervenir en controvèrsies, no dona suport ni s’oposa a
cap causa. El nostre objetiu primordial és mantenirnos sobris i ajudar d’altres alcohòlics a assolir l’estat
de sobrietat.
Pocs cops s’ha vist fracassar els que han seguit
amb cura el Programa de Recuperació d’AA. Les
persones que no es recuperen són només les que no
poden o no volen dedicar-se totalment a aquest
senzill Programa.
Les experiències dels membres d’AA expliquen,
de forma general, com eren, què els va passar i com
són ara, després d’haver fet certes passes.
Malgrat haver oposat certa resistència a algunes

ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS
Oficina del Servicio General
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L’especialització de serveis
Cal valorar encara un tercer aspecte pel que fa a
l’àmbit europeu de les associacions: és l’especialització de les entitats segons els objectius.
Ententem que aquesta preocupació ha de ser atesa pel sector públic, en la doble vessant de donar a
conèixer les necessitats socials que en d’altres països
són motiu de preocupació social i de les entitats que
atenen aquestes necessitats. (Les sinergies les deixem en mans de les associacions, en el benentès
que disposen dels recursos corresponents.)
Òbviament, aquest servei públic és complex,
però no deixa de formar part de la potenciació dels
recursos de cada associació i de l’eficàcia col·lectiva
del servei social que ofereixen les associacions, que
supleixen o contemplen, en molts casos, les mancances públiques.

Voluntariat d’assessorament empresari
Si bé l’origen d’una associació de persones per portar a terme un objectiu és la idea base promotora,
aquesta idea en genera d’altres de connexes que
implementen l’operativitat de l’associació en la realització de la idea base, però que també promouen
l’extensió del camp d’activitats de l’associació.
Com a conseqüència, l’obtenció de l'objectiu
comú, sigui o no lucratiu, reforçarà o no el camp
d’actuació, amb les exempcions que en resultin.
En el cas de moviments socials amb persones voluntàries, els objectius són més concrets i, per tant,
es generen més associacions dins del ventall de les
inquietuds i possibilitats de les persones que volen
participar en la resolució de les necessitats que la societat presenta. D’altra banda, la visió de l’influx social que projecta cada associació té una valoració diferent en funció dels continguts que ofereixen els
seus membres, i que no es corresponen amb la incidència popular o amb l’audiència, però que sí que
són determinants en el pes de la prestació social que
correspon al sector públic.

Finançament de les associas
Finalment, voldríem incidir en el finançament de les
associacions de voluntariat, òbviament sense lucre,
en dos àmbits concrets: el de les associacions que
donen un servei complementari a les persones i a la
societat, i el d’aquelles associacions el servei de les
quals és oferir un saber i uns coneixements a les persones, per tal que siguin útils a la societat.
Entenem que fomentar els recursos humans significa
invertir en futur i fer que el capital emprat sigui més
rendible i tingui un efecte mutliplicador a llarg i mig termini.
En conseqüència, les inversions públiques en associacions de voluntariat formatiu (que no vol dir
cultural) tenen una projecció social que consolida la
riquesa de la societat i la fa sostenible amb els seus
propis recursos i, a mig termini, resol el nivell cultural de la ciutadania.
Com queda explicat, les inversions defensades al
segon punt, i també les exposades com a necessàries en aquest punt quart, formen part d’un mateix
concepte, d’un mateix pensament, l’expressió del
qual podria ser: invertir per enriquir els recursos humans disponibles, per mitjà d’associacions de voluntaris que aportin valors de futur tangibles als ciutadans en bé de la societat.

L’acció pública
Aquesta situació justificaria la conveniència que els
estaments públics facilitessin la informació adequada per tenir coneixement de les respostes que dóna
la societat civil a les necessitats dels ciutadans. Evidentment, això no hauria de pressuposar cap tipus
d’acció coordinadora per part del sector públic,
però sí que facilitaria el contacte entre les diferents
entitats del sector privat, i permetria establir un diàleg amb el sector públic i unes sinergies de cooperació entre entitats per dur a terme els seus fins socials, sempre complementaris o substitutius de
l’acció pública, sigui en els camps sectorials, sigui en
el territori.
Formació del voluntari
Un altre aspecte, important ara per ara, és la formació de les persones en relació amb la manipulació i
l’aplicació dels equips tecnològics de la informació.
El voluntariat en general, i en particular els voluntaris de les associacions de serveis socials, ha de fer
ús necessàriament dels equipaments informàtics.
El nivell formatiu dels voluntaris és, en general,
prou elevat per treballar amb un maquinari informàtic suficient per cobrir les funcions administratives
de l’associació i per l’accès a la informació que la
tecnologia proporciona. Aquests criteris són aplicats
a nivell escolar, però no ho són pels ciutadans que
no han rebut una formació específica i que formen
part d’equips associatius, als quals se’ls podria oferir
formació gratuïtament per tal de mantenir i potenciar els continguts dels recursos humans que la societat empra i té a la seva disposició, ja sigui a les
ciutats o ja sigui als pobles, sense cap exclusió, en
tot el territori.

SECOT
Voluntariat d’Assessorament Empresari
SECOT Barcelona

Treballar a tres bandes
Els afers col·lectius i l’interès general no són responsabilitat exclusiva de l’Estat. Ni ho són ni ho poden
ser ni ho han de ser. Tots som responsables de garantir els drets individuals i col·lectius.
El sector no lucratiu o tercer sector haurà de representar un paper molt important en la nova etapa, però tampoc pot afrontar el repte de benestar
social de forma exclusiva.
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Per la seva banda, el sector privat mercantil i els
mitjans de comunicació han de complir una responsabilitat social, més enllà de la seva funció de generar riquesa i d’obtenir beneficis.
Cal la complicitat de tothom per garantir que la
societat avanci en la seva millora sense exclusions
socials.
Cal treballar a tres bandes: sector públic, tercer
sector i sector privat mercantil, amb uns mateixos
objectius.
En els darrers mesos, hem pogut desenvolupar a
Catalunya una experiència de treball en comú entre
els tres sectors que s’ha concretat en el Pla d’Informatització de les Associacions.
Aquest Pla ha permès informatitzar 500 entitats
no lucratives de l’àmbit social, gràcies a un acord
entre el sector no lucratiu, la Generalitat de Catalunya i diverses empreses del sector informàtic i de les
comunicacions.
L’aportació de les empreses ha consistit en el subministrament (en forma de donacions o a preu de
cost) dels seus materials informàtics; l’Administració
Pública ha aportat la difusió, el support institucional
i el finançament de la logística; el tercer sector ha fet
la inversió i s’ha coordinat per tal de poder garantir
un determinat volum general de l’operació.
Tothom hi ha sortit guanyant, gràcies al fet d'haver col·laborat i treballat amb una voluntat comuna.
Com aquesta experiència, n’hi ha cada vegada
més. Es tracta de generar confiança, de cedir protagonismes i de compartir projectes de col·laboració.
El treball a tres bandes és una línia de futur que ha
d’orientar la nova etapa del benestar social.

tats de formació que Suport Associatiu i el Centre
d’Estudis de l’Esplai han organitzat ja i les que estan
preparant per al 1999 amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats plantejades.
Mètode de treball
Bàsicament, hem treballat amb els següents instruments:
• Enquesta individual sobre les necessitats de formació
• Proves sobre diferents àrees de coneixement
• Qüestionaris adreçats als directors i gerents
En tots aquests instruments s’ha partit d’una classificació inicial dels llocs de treball: monitor d’activitats de temps lliure, responsable de secció o àrea
educativa, educador ambiental, director de centre
d’esplai, responsable de projectes en una entitat de
serveis, tècnic adjunt a un servei, administrador, administratiu, gerent o director general, manteniment, consergeria i missatgeria, cuina.
Posteriorment, vam agrupar els llocs de treball en
blocs, segons les similituds de perfil i les consegüents necessitats de formació en gestió.
Finalment, es va realitzar una sessió de treball
amb vuit associacions de diferents tipus i volum per
analitzar-ne les necessitats formatives i contrastarles amb els resultats de les proves anteriors.
RESULTAT DE L’ESTUDI
CONCLUSIONS GENERALS I PERSPECTIVES DE FORMACIÓ
PER A LA FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI
A continuació presentem el resum de les conclusions que ens proporciona aquesta anàlisi.
1. Els nivells de formació en gestió associativa del
conjunt de treballadors són baixos. La mitjana de
puntuació a les proves de coneixements és de 4,7
punts sobre 10.
2. Que la mitjana sigui baixa no vol dir que tots
hagin de tenir nivells semblants. Entre els treballadors hi ha perfils i llocs de treball amb poc contingut
de gestió, per als quals les expectatives formatives
han de ser sensiblement diferents. És del tot necessari definir com més aviat millor quins són els continguts de gestió exigibles a cada lloc de treball.
3. Al mateix temps, fins i tot en els perfils més
educatius es troben aspectes de gestió que seria
convenient reforçar, com ara l’expressió oral i escrita, les noves tecnologies i, sobretot, allò que podem
anomenar una cultura organitzativa pròpia del tipus
d’entitat de la Fundació, que inclou no solament
una major atenció i sensibilitat envers els aspectes
de gestió sinó també una major competència en alguns processos bàsics de gestió lligats a la pràctica
educativa.
4. En els perfils més relacionats amb la gestió es
detecta la necessitat de comprensió global de la institució i una necessitat d’aprofundir en els temes de
la planificació l’estratègica, el màrqueting, la gestió
dels recursos humans i la qualitat del servei.
5. Per a tots els perfils (llevat, potser, del cas de les

SR. JOSEP VALLECILLOS MELGAREJO
SUPORT ASSOCIATIU
FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI

Estudi de les necessitats de formació
de les Associacions i ONG de Catalunya
Introducció
Durant els primers mesos de 1997, Suport Associatiu i el Centre d’Estudis de l’Esplai van elaborar conjuntament un estudi de les necessitats de formació
dels professionals i voluntaris d’un grup format per
unes 60 associacions vinculades a la Fundació Catalana de l’Esplai.
Aquestes associacions treballen en diferents sectors, entre els quals predomina el del temps lliure
educatiu. Abasten un conjunt de 180 professionals i
de 850 voluntaris.
L’estudi analitzava, concretament, les necessitats
de formació en gestió associativa. Aquest estudi es
va complementar amb una anàlisi de l’oferta de formació en gestió associativa a Catalunya. Els dos estudis van ser finançats per la Fundació FORCEM.
Presentem el mètode de treball que hem seguit i
els principals resultats de l’estudi, així com les activi115
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cuineres i del personal de manteniment), és necessari augmentar la competència en l’expressió oral i
escrita en català i també en l’ús de noves tecnologies.

tre 40 i 50 cursos per a uns 600 alumnes i gairebé
100 entitats.
b. Organitzar un curs de postgrau de direcció de
projectes i d’entitats d’educació en el temps lliure. El
postgrau s’organitza conjuntament amb la Universitat Autònoma de Barcelona, consta de 180 hores
lectives i s’inicia a principis de 1999.
El curs de postgrau està adreçat a diplomats, llicenciats o persones que disposin del títol de director
de temps lliure infantil i juvenil. Els destinataris són
joves, vinculats o no a entitats, que en un futur proper volen assumir responsabilitats en projectes i/o
entitats de temps lliure educatiu.
Aquest postgrau inclou un mòdul de gestió (7
crèdits), d’altres de pedagogia i metodologia (5 crèdits) i d’entorn social i cultural (3 crèdits), i un mòdul de pràcticum (3 crèdits).

LES NECESSITATS DE LES ASSOCIACIONS MENYS
PROFESSIONALITZADES

Aquestes associacions, majoritàries a Catalunya, expressen com a necessitats de formació més urgents
les relacionades amb la situació econòmica de l’entitat (percebuda quasi sempre com el gran problema
de l’associació) i els recursos bàsics per gestionar:
1. Recerca de recursos econòmics.
2. Comptabilitat.
3. Recursos de dinamització i participació en el si
de l’associació.
4. Motivació i captació de voluntaris.
5. Tècniques d’organització i metodologia de treball.

SR. MIQUEL ÀNGEL MANZANO
Centre d’Estudis de l’Esplai

LES NECESSITATS DE LES ASSOCIACIONS MÉS
PROFESSIONALITZADES

Aquestes associacions sovint ja han solucionat o estan en vies de solucionar els aspectes més bàsics de
la gestió (per exemple, o tenen un comptable o han
format un dels membres en comptabilitat). Les seves necessitats tenen més a veure amb temes de relació amb l’entorn i de millora dels serveis que ofereixen:
1. Màrqueting social, imatge i comunicació de les
associacions.
2. Fiscalització i mecenatge.
3. Relacions i negociació amb institucions.
4. Gestió de recursos humans.
5. Informàtica aplicada a la gestió de l’associació.

Consolidació del voluntariat
La consolidació del voluntariat ha d’abordar-se des
de diferents fronts, entre els quals hi ha els següents:
• Participació activa i continuada dels voluntaris a
les organitzacions
• Qualitat de la col·laboració voluntària
Per tal que es puguin acomplir aquestes necessitats és imprescindible facilitar, des de les organitzacions i des d’altres institucions públiques, una adequada formació del voluntariat, tant a les persones
concretes que hi col·laboren com a la societat en el
seu conjunt.
Per a AYUDA EN ACCIÓN el procés de formació
s’inicia al moment en què una persona entra en
contacte amb una entitat i sol·licita informació.
Continua amb el procés d’interiorització de la informació rebuda i amb la decisió de col·laboració i s’ha
d’incrementar progressivament i continuadament
durant tot el temps de la seva col·laboració, i fins i
tot després.
Partint d’aquesta postura, AYUDA EN ACCIÓN
s’adreça a totes aquelles persones que desitgin
col·laborar amb la nostra organització en el compliment dels nostres objectius. A continuació explicarem el procés d’informació, incorporació i formació
que oferim als nostres voluntaris. Abans de passar a
detallar aquest procés, però, volem indicar les característiques bàsiques del nostre voluntariat per entendre millor el procés que seguim.

ACTIVITATS DE FORMACIÓ REALITZADES
Independentment de les activitats de formació que
habitualment organitzen Suport Associatiu i el Centre d’Estudis de l’Esplai en col·laboració amb Incavol, es va plantejar de donar una resposta a les necessitats de formació detectades:
En aquest sentit, es van proposar les següents activitats:
a. Posar a la disposició dels treballadors de les associacions més professionalitzades una oferta àmplia d’activitats de formació de curta durada, d’entre 20 i 30 hores, destinada a la millora d’habilitats
concretes.
Per donar viabilitat al projecte, el conjunt d’entitats interessades, unes 60, va presentar a principis
de 1998 un pla agrupat de formació continuada
anomenat FORCEM, que actualment s’està duent a
terme. Inclou 23 accions de formació per a uns 350
participants: Màrqueting, Gestió de la secretaria,
Habilitats directives, Ofimàtica (Word, Excel i Access), Control de la gestió econòmica, Gestió informàtica de la comptabilitat, conjuntament amb
d’altres accions més específiques del temps lliure.
Al 1999 el pla tindrà continuïtat i comptarà amb
un nombre superior d’accions formatives; tindrà en-

Definició i característiques del voluntariat
En un sentit ampli, és voluntària d’Ayuda en Acción
la persona que reflexivament, altruïstament, lliurement i sense cap contraprestació econòmica, col·labora, individualment o en grup, aportant el seu
temps i el seu esforç personal en la realització d’activitats administratives, de sensibilització, difusió i re116
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Formació inicial
Si aquestes persones manifesten el seu desig d’incorporarse al voluntariat, hauran de rebre la Formació inicial necessària. Com a aquesta s’entén:
• El primer any com a col·laborador. En aquest
període la persona que s’acabi d’incorporar anirà
manifestant les seves actituds, els seus coneixements, la seva responsabilitat i el seu nivell d’implicació amb el grup; la pràctica com a membre del
grup és la millor formació en aquest sentit.
Durant aquest primer any el col·laborador també
haurà d’anar llegint i interioritzant alguns documents teòrics bàsics que són a la seva disposició als
Grups (butlletins, dossiers de formació, informes
anuals, cursos de formació...).

captació de fons, per tal d’acomplir les finalitats i
objetius de cooperació per al desenvolupament i de
solidaritat internacional que té encomanats l’organització, segons es recull als seus Estatuts.
Ayuda en Acción dóna a conèixer per diversos
mitjans la possibilitat de col·laboració a través d’activitats de voluntariat. La difusió es farà de forma generalitzada per donar una oportunitat de participació a persones de qualsevol edat i condició. Pel que
fa a professions, estudis i oficis, no s’exigeix cap perfil definit per poder incorporar-se al voluntariat d’Ayuda en Acción, llevat que es tracti de realitzar alguna activitat específica. Amb tot això aconseguim
que el voluntariat d’AA sigui molt heterogeni.
En tots els casos serà fonamental demostrar motivació, responsabilitat, compromís i capacitat per
treballar en equip, i també uns coneixements mínims sobre la problemàtica Nord-Sud i sobre Cooperació i Desenvolupament i un interès per seguir
formant-se en aquests temes.

Signatura d’acords
El Grup de Voluntariat ha de facilitar la formació
continuada dels nous membres, observar si mantenen i augmenten el seu interès i si mostren un compromís i una responsabilitat més grans. Segons
aquests criteris, quan una persona manifiesti la seva
intenció de signar l’acord de vinculació i el grup hi
estigui d’acord, se li lliurarà el document corresponent.

Incorporació
La incorporació del voluntariat es realitza en les fases següents:
1. Informació bàsica
2. Formació inicial
3. Sol·licitud d’incorporació al grup
4. Signatura de l’Acord de Vinculació
5. Inscripció al registre de col·laboradors d’Ayuda
en Acción
6. Formació permanent
A continuació detallarem el procés seguit a les fases més rellevants.

Formació permanent
La formació permanent és fonamental. La societat
evoluciona i amb ella la solidaritat; alhora, la realitat
de la pobresa canvia, intervenen factors nous i augmenta o disminueix la pressió d’altres de factors «antics».
Conscients d’aquesta necessitat de formació permanent, s’han establert algunes propostes, com ara
les següents:
• Trobades estatals de formació del voluntariat
• Documents de formació emesos des del Departament de Voluntariat
• Informació sobre cursos de formació que fan les
ONG, les universitats, les empreses, etc., als quals
interessa que hi assisteixi algun membre per poder
comunicar-ho posteriorment a la resta del grup.
• Les visites del departament als grups també són
accions de formació on es poden repassar qüestions
metodològiques i on es pot proporcionar informació actualizada sobre els projectes.
• Manteniment d’arxius històrics amb la informació emesa sobre els projectes, tant si ha estat redactada al Departament de Voluntariat com si ha aparegut en butlletins, fullets, etc.
El més important, però, és l’esforç personal de cadascú en relació a això, o sigui, l’autoformació a través dels mitjans de comunicació, les lectures, l’anàlisi crítica, etc.

Informació inicial al voluntariat
A les persones interessades pel voluntariat se’ls demanen les dades identificatives per tal de conèixerles i per tal que rebin informació sobre els Estatuts
Socials de l’Organizació i la CARTA DEL VOLUNTARIAT, posant un èmfasi especial en els Drets i en els
Deures.
A més, cal que manifestin la seva decisió lliure i
responsable de col·laborar en la forma establerta
per l’organització.
També és fonamental mostrar motivació, responsabilitat, compromís i capacitat per treballar en
equip, i interés personal per formar-se en certs aspectes de la problemàtica Nord-Sud.
Cooperació, desenvolupament... tots aquests aspectes s’aniran mostrant en el desenvolupament de
les activitats, en la participació, la implicació i la difusió de coneixements a l’interior dels grups i en la
relació amb el Departament de Voluntariat.
Un cop coneguda aquesta informació, les persones que desitgen incorporar-se al voluntariat han de
rebre la Formació necessària establerta, que servirà perquè coneguin l’Organització, les formes en
què poden rebre ajut i els objetius que es persegueixen.

CLOTILDE CUÉLLAR ESPEJO
Coordinadora de grupos de voluntariado
Ayuda en acción
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Avantatges del voluntariat associatiu i continuat

L’ASSOCIACIÓ ES PREOCUPA DE LA FORMACIÓ
DEL VOLUNTARI/ÀRIA
Amb el benentès que formació és sinònim de qualitat, d’innovació, de canvi... Aquest és un aspecte
que la majoria d’associacions tenen present, tant pel
que fa a la formació inicial com a la línia d’especialització o aprofundiment.
En aquesta línia, podem preveure tant la formació
que es pot considerar reglada (cursos, sessions per
als voluntaris, etc) com la formació que es genera
gràcies al dia a dia de l’entitat. Així mateix, podem
diferenciar entre formació humana i relacional, formació tècnica o d’habilitats, formació associativa,
formació sociocultural, etc.

Un dels fenòmens més remarcables de la darrera dècada del segle XX ha estat el creixement i l’assumpció d’estatuts públics de voluntariat. No és una realitat nova, ja que de voluntaris i voluntàries n’hi ha
hagut des de fa molt temps, però sí que ha pres
unes perspectives noves, s’ha generalitzat, s’ha diversificat, s’ha posat de moda i, fins i tot, podríem
dir que en cert sentit s’ha institucionalitzat.
Amb aquesta comunicació pretenem aprofundir
en la necessitat que el voluntariat, si volem que esdevingui efectiu i de qualitat, cal que es faci des d’una realitat associativa, amb una entitat o organització al darrere i de forma continuada.
No menyspreem sinó que respectem enormement la feina anònima i desinteressada de moltes
persones que, sense formar part d’organitzacions
de voluntaris, fan una gran contribució a la societat
amb una sèrie d’aportacions en el terreny de la solidaritat, el civisme i el bon veïnatge. Així mateix, respectem aquella acció puntual que es pugi fer amb
ocasió d’un esdeveniment determinat. Però creiem
que desenvolupar el voluntariat des d’una associació té un seguit d’avantatges que cal prendre en
consideració.
En aquesta línia, us oferim un decàleg dels avantatges del voluntariat associatiu i continuat, entre els
quals en destacarem de tres tipus: avantatges que
tenen a veure directament amb el voluntari/ària,
avantatges respecte als destinataris de l’acció voluntària i avantatges per a la societat.

L’ASSOCIACIÓ PERMET UN VOLUNTARIAT FET EN EQUIP
La tasca voluntària feta des d’una associació és una
tasca compartida amb altres, és una tasca d’equip.
Això facilita espais de trobada i de diàleg entre persones, afavoreix l’assumpció de responsabilitats i
dóna protagonisme al voluntari/ària.
Actuant de forma organitzada i treballant en
equip, hi ha més possibilitats d’assolir la missió que
tenen encomanada els voluntaris.
Podem també qualificar l’associació d’una escola
de convivència democràtica i de ciutadania, amb
tot el que això comporta, tant per al voluntari/ària
com per a la societat.
Avantatges respecte als destinataris
de l’acció voluntària
L’ASSOCIACIÓ GARANTEIX UNA ATENCIÓ CONTINUADA
Realitzar el voluntariat des d’una organització permet que, dins de les seves possibilitats, quan un voluntari/ària estigui malalt pugui deixar de fer la seva
tasca, per exemple, i que l’atenció al destinatari es
pugui continuar desenvolupant, perquè hi ha un altre voluntari destinat. Una acció feta des d’una associació garanteix la continuïtat en el temps i en l’estil,
ja que facilita una memòria històrica i una aproximació de futur.

Avantatges que tenen a veure directament
amb el voluntari/ària
L’ASSOCIACIÓ GARANTEIX UN MARC A L’ACCIÓ
DEL VOLUNTARI/ÀRIA

Les associacions acostumen a funcionar per programes, analitzen la realitat, plantegen objectius, segueixen un mètode, marquen terminis a la seva acció, avaluen allò que fan, etc. Desenvolupar, per
tant, el voluntariat des d’una associació és, sovint,
garantia de qualitat o almenys garantia d’una certa
planificació i gestió. Les millors iniciatives, a cops, es
perden per no situar-les en un marc concret i estructurat.

L’ASSOCIACIÓ ANALITZA I APROFUNDEIX
EN LES PROBLEMÀTIQUES DE LA SOCIETAT

El voluntariat és molt més que bones intencions. Per
tal que resolgui els problemes i respongui a les necessitats socials, cal una anàlisi en profunditat de la
realitat i una planificació acurada de les intervencions. Això, fet amb d’altres persones i des del posicionament d’una entitat, té més garanties d’èxit.

L’ASSOCIACIÓ ORIENTA I FA UN SEGUIMENT DEL
VOLUNTARI/ÀRIA
Quan un voluntari entra en una associació, hi ha qui
l’orienta en el seu procés, hi ha qui l’assessora, hi ha
qui l’ajuda a reflexionar sobre la realitat amb la que
es trobarà, hi ha qui li ensenya a fer la tasca i hi ha
qui l’ajuda si sorgeixen problemes o conflictes.
En una realitat social tan complexa com la que estem
vivint, l’associació ajuda el voluntari a fer-ne una lectura objectiva, tot facilitant-li una informació correcta. Li
transmet també els valors del voluntariat i de l’associacionisme, l’ajuda a construir el seu compromís, etc.

L’ASSOCIACIÓ FACILITA UNA MILLOR RESPOSTA
A CADA NECESSITAT

Partint de la idea que tothom serveix per a alguna
cosa però que ningú no serveix per a tot, és fàcil acceptar que l’associació, gràcies als processos de selecció de voluntaris que estableix, encomana a cada
voluntari/ària aquelles tasques que s’adeqüin més a
les seves característiques i als seus interessos. Això,
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en conseqüència, facilita una millor resposta a les
necessitats concretes i diversifica l’acció dels voluntaris.

PER A ARRIBAR MÉS LLUNY
Allò que no podrem aconseguir individualment, ens
serà relativament senzill d’obtenir-ho si treballem
conjuntament.

Avantatges per a la societat

PERQUÈ EL TREBALL EN EQUIP ÉS ENRIQUIDOR
Treballar en grup és una forma d’esdevenir més respectuosos, més tolerants, més oberts i més solidaris.

L’ASSOCIACIONISME AFAVOREIX UNA SOCIETAT CIVIL FORTA
Les organitzacions de voluntaris ajuden a enfortir el
teixit social, vertebren la ciutadania i fomenten la
capacitat de reacció, l’esperit crític, la solidaritat,
etc. Paraules com participació, esforç, servei, generositat, enriquiment, compromís, diàleg, justícia, estimació, valors... són prou siginificatives quan parlem de voluntariat i associacionisme, i expressen
també la contribució de les associacions a la societat.

PERQUÈ ASSEGURA LA CONTINUÏTAT
La distribució de feines i de càrrecs garanteix la continuïtat de les activitats i facilita la consecució dels
objectius.
PERQUÈ PROPORCIONA MÉS FORMACIÓ
L’associació ofereix al voluntari un espai formatiu
per al seu creixement com a persona i per a la reflexió sobre el fet voluntari.

LES ASSOCIACIONS ASSUMEIXEN LA INTERLOCUCIÓ AMB EL
SECTOR PÚBLIC I EL PRIVAT

És cert que no tots els voluntaris estan associats, i cal
veure com es recull la seva forma de pensar i de sentir, però la millor manera de garantir una interlocució clara davant les administracions i el sector privat
és que l’assumeixin les associacions. A més, la diversitat d’estructures associatives és també una garantia de la pluralitat social. La demanda de l’associacionisme per tal que es reconegui la seva tasca i
augmenti la valoració social del voluntariat és un
dels primers aspectes que cal treballar.

PERQUÈ FACILITA L’ACCÉS A SUBVENCIONS
Cal presentar projectes des d’entitats legalment
constituïdes, amb personalitat jurídica pròpia.
I un llarg etcètera d’avantatges, tant per al voluntari/ària com per a la persona atesa, si es tracta
de Voluntariat Social, o per a la societat en general,
si s’actua des de qualsevol altre àmbit.
A finals del segle XX, quan ja hem entès que cal
associar-se, convé començar a caminar cap al supraassociacionisme.

TRANSFORMACIÓ DE LA REALITAT
Una de les finalitats últimes del voluntariat és la
transformació social, i això no s’aconsegueix amb
accions puntuals i descoordinades. El treball conjunt
de moltes associacions a través de federacions, coordinadores, consells, etc, és una forma clara d’anar
construint una societat més justa des del voluntariat.

I això... en què consisteix?
Simplement, en coordinar-se amb associacions que
tinguin objectius similars, o bé en fer-se membres
d’entitats d’àmbit més extens que aquell en el qual
treballem.
El professor Lozano (en la seva ponència «Noves
perspectives de les entitats de voluntariat» - Jornades d’Associacionisme i Voluntariat - Barcelona, desembre 1994) ho explicava així:
«Estic convençut que un dels desafiaments del futur
més immediat és construir el col·lectiu, fer xarxa, crear
una presència pública que no depengui de l’excepcionalitat d’una entitat sinó de la normalitat del conjunt.
I fer-ho activament, no com la simple resposta a la necessitat de coordinació davant de determinats problemes, sinó com a eix d’un nou projecte compartit, orientat a assolir que la presència i el reconeixement públics
del Voluntariat es corresponguin amb la seva realitat
social».

SR. PERE-JOAN GIRALT I ROVIRA
Moviment de Centres d’Esplais Cristians

Cap al Segle XXI: La necessitat de supraassociar-se
Especialment durant la segona meitat del segle XX,
el Voluntariat ha sentit la necessitat d’organitzar-se.
A aquella persona que, individualment, havia decidit posar en pràctica el valor de la solidaritat, no li
ha costat gens entedre els beneficis que li suposaria
associar-se.

Supraassociar-se... per què?
Perquè aquestes supraentitats són:

Associar-se ... per a què?

ESPAIS DE TROBADA I D’INTERCANVI:
Ens permeten conèixer persones que treballen en
entitats similars a la nostra fent-hi tasques semblants. La trobada en jornades i cursos afavoreix l’intercanvi d’experiències. I conèixer el treball dels al-

PER A ASSOLIR UN OBJECTIU
Un objectiu que ve donat pels estatuts de l’associació i que ha d’estar d’acord amb els nostres principis.
119
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tres voluntaris és la millor forma de remotivació del
mateix voluntari. L’entusiasme i la convicció s’encomanen!

cions i pràctiques fa que les entitats accedeixin als
recursos d’una manera més consolidada i controlada.
Existeixen serveis d’assessorament especialitzats
adreçats al mercat empresarial als quals també accedeixen les entitats anomenades d’economia social,
que són situades a la intersecció dels conjunts del
mercat i de la societat civil, és a dir, que funcionen
amb una lògica de gestió propera a l’àmbit de l’economia de mercat juntament amb una ètica de comportament pròpia de l’àmbit del tercer sector.
L’àmbit de l’administració pública també té una
zona d’intersecció amb el món associatiu quan, pel
prinicipi de la subsidiarietat, delega certs objectius i
tasques a les associacions d’iniciativa ciutadana.
També hi ha les associacions d’iniciativa estatal,
amb un grau de suport de l’administració força
elevat. A aquestes sovint no els manquen recursos materials però potser els manquen més recursos
informatius, coneixements de gestió, etc. L’administració, d’altra banda, ofereix serveis formals especialitzats i reconeix accions formatives, però a causa
de l’heterogeneïtat del món associatiu no pot donar
resposta a totes les necessitats.
Així doncs, el món associatiu en tota la seva heterogeneïtat abasta entitats que es diferencien molt
en el seu funcionament. En un extrem tenim, doncs,
les entitats que formalitzen aquestes relacions, que
accedeixen periòdicament als serveis especialitzats,
es formen de manera continuada i són obertes a innovar i provar mecanismes de funcionament alternatiu. A l’altre extrem trobem les que accedeixen als
serveis especialitzats formals perquè necessiten un
sostre on amparar-se atesa la seva desestructuració
interna en el moment en què les xarxes informals els
han fallat, però a les quals no els és útil cap assessorament perquè no hi ha una plataforma prou consolidada per integrar les propostes.
Entre un extrem i l’altre tenim un munt d’associacions, la majoria, que se’n surten gràcies a les xarxes
informals i a petits contactes amb les xarxes formals,
serveis d’informació, etc., i sovint gràcies a l’autoorganització de xarxes formals, com poden ser les coordinadores d’associacions de voluntariat, els punts
d’informació al voluntariat o plataformes de promoció i consolidació de les associacions d’una àrea geogràfica concreta o d’un camp o col·lectiu d’acció
concret.

ESPAIS DE FORMACIÓ:
La formació humana i la reflexió sobre el fet voluntari ha d’impartir-les la mateixa associació perquè això
ajuda a adquirir el «sentit d’associació». Però hi ha
associacions que no compten amb especialistes per
a la formació específica. Federacions i Plataformes
poden oferir-la per a voluntaris de diferents entitats
d’un mateix sector, a la vegada que el curs esdevé
espai de trobada.
ESPAIS PER A LA REIVINDICACIÓ:
Al concepte modern de Voluntariat se li ha afegit
una nova funció: la de detectar necessitats i exigir, a
qui en tingui la competència, que les resolgui.
Aquesta reivindicació, feta per una sola entitat, resultaria ineficaç.
ESPAIS PER A LA REPRESENTACIÓ:
Cada vegada són més els organismes i les institucions que convoquen reunions a les quals és interessant assistir-hi. Es pot delegar aquesta funció de representació en una supra-associació que, en nom de
totes, porti la veu del Voluntariat a la taula de diàleg
i posteriorment informi els seus membres dels
acords presos.
Una proposta
Estudieu, des de cada una de les vostres associacions, aquesta proposta i animeu-vos a crear una
xarxa. L’AVE us ofereix una oportunitat de fer-ho.
ASSOCIACIÓ PEL VOLUNTARIAT A EUROPA (AVE)

Xarxes informals o cultura d’autosuficiència
La gestió d’una associació genera una sèrie de necessitats que sovint, en no atendre-les adequadament, obstaculitzen la seva continuïtat. Les respostes a aquestes necessitats no es troben normalment
en el si de l’associació, s’han d’anar a buscar a fora.
S’han de buscar recursos materials i no materials
que no depenen de la pròpia dinàmica interna sinó
que s’ha de tenir una estructura prou oberta per integrar constantment nous elements i recursos.
Quan una associació es planteja posar en marxa
un nou projecte, es dota de coneixements i recursos
i ho fa sovint picant a les portes dels seus coneguts i
amics. Les vies de recerca de solucions per a les noves necessitats de gestió són les xarxes informals
d’amistat, de veïnatge i familiars.
En els països mediterranis, les xarxes informals tenen més pes en la vida quotidiana de les persones i
de les organitzacions que en els països nòrdics, on
l’Estat del Benestar està més desenvolupat i la formalització i reconeixement oficial de certes rela-

SRA. LAURA MENCIA
Fundació Pere Tarrés

Voluntariat de la gent gran del pobles rurals
M’agradaria demanar que aquesta comunicació,
«Consolidació del voluntariat», pogués arribar al voluntariat de la gent gran dels pobles rurals, aquests
pobles en els quals ningú mai no pensa i dels quals
es té una idea equivocada, i també m’agradaria que
120
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aquesta comunicació pogués, com a mínim, aclarir
algunes equivocacions, o millor dit malentesos i
desconeixements, que hi ha sobre el voluntariat de
la gent gran.
L’altre dia, en un congrés de voluntariat celebrat
en una de les comarques de Catalunya, una de les
ponents, representant de Càritas d’un bisbat català,
deia que als pobles rurals hi ha tantes necessitats socials perquè en aquells pobles la gent és més solidària pel fet que la majoria tenen lligams de família entre ells. Jo he de dir que això no és del tot cert. Si bé
és veritat que potser són més solidaris, ho són en el
precís moment en què es crea una emergència.
Quan la urgència ha passat, no se’n recorden, no
pensen si la persona necessitada ha quedat ingressada en un centre hospitalari o si s’ha quedat en un
llit. A partir d’aquí, la solidaritat es manifesta en preguntes del tipus: «com es troba?», o «ha millorat?»;
i no diguem si la persona és gran, perquè en aquests
pobles rurals no hi ha residències ni hospitals, i si el
malalt ha d’anar a la ciutat és molt difícil aconseguir
plaça, ja que tenen preferència els residents a la mateixa població o ciutat i, com tots sabem, no hi ha
gaires llits sobrers. Per això, és en aquesta problemàtica on s’hauria de consolidar el voluntariat.
El voluntariat de la gent gran dels pobles rurals ha
de mirar de promocionar aquesta mena de voluntariat i introduir-lo principalment en aquests pobles
petits i rurals, perquè, a part de donar assistència a
gent gran o malalta que es troba sola a casa perquè
els seus familiars no poden ocupar-se’n per motius
de feina, un voluntariat format i organitzat podria
també oferir-los assistència, a més d’altres activitats
socials molt útils per al poble, com ara recollir la
mainada o realitzar activitats esportives o culturals
per al poble, amb la qual cosa es podria donar més
vida, més festa i més ambient al poble.
Crec també que a les reunions, als congressos i a
les escoles s’hauria de promocionar aquest voluntariat de la gent gran i parlar una mica més dels pobles petits i rurals. No se’ls pot arraconar pel fet de
tenir poca població; nosaltres estem disposats a
anar allà on ens ho demanin per formar els voluntaris.

luntariat universitari: la petita experiència inicial del
voluntariat del 700 aniversari (un voluntariat acadèmic, festiu, formatiu-educatiu, etc.), la magnífica
experiència del Centre de Cooperació Internacional
que ha engegat diversos projectes de cooperació
(agrònoms, educació social, treball social, antropologia, etc.) i el Consell de l’Estudiantat, que dóna suport a les dues accions anteriors i que es mostra especialment actiu aquest mes de marc.
Hom parla de la joventut com a un valor en si mateix, però creiem que el valor no és conceptual o de
nomenclatura i que es transforma en personal quan
parlem dels joves i de la seva idosincràsia, de la seva
identitat, del seu tarannà generós i solidari... Creiem
que tot això no són paraules buides, no són tòpics...
I si això és així, en un moment en què la universitat
acull un nombre cada vegada més gran de joves i en
què podem parlar d’una certa democratització de
l’accés als estudis universitaris, amb la possibilitat
que cada vegada hi pugui participar més jovent, llavors podem entreveure que la universitat és un bon
lloc per consolidar el voluntariat.
Tot això té sentit perquè la universitat, per definició i per tradició gairebé connatural, és oberta a la
innovació constant, al desenvolupament de la realitat humana, dels grans relats i meta-relats: la Solidaritat, l’Intercanvi, etc. I a la Paraula: la possibilitat de
defensar les idees i la voluntat d’escoltar i millorar
conjuntament aquesta ciutadania del món, en una
realitat mundialitzada (i no sols econòmicament,
sinó també socialment, etc.). Més enllà dels aspectes negatius d’aquesta mundialització (que els té,
sobretot pel que fa al desequilibri i la injustícia
econòmica i social), podem trobar també aspectes
positius, molt relacionats amb el voluntariat, com
ara les aportacions de les ONG, de les accions «sense fronteres».

SR. ANTON ADSERIES PALAU

L’anomenat Estat del Benestar ha comportat un seguit d’avantatges a la nostra societat que s’han reflectit, en part, en millores de tipus econòmic, les
quals, a la vegada, han permès també un desenvolupament de mesures tècniques alimentàries, higièniques i sanitàries que han fet possible també una
expectativa de vida superior a la d’èpoques anteriors i, amb això, un envelliment de la població.
Com a conseqüència, en els nostres dies i en l’àmbit
europeu, ja podem considerar que l’anomenada
«gent gran» o la «tercera edat» –»los mayores»–
conformen un grup important d’aquesta població,
que mereix una atenció especial degut a les seves
particulars circumstàncies.
Darrerament, a aquest grup de població s’hi ha
afegit un bon contingent de ciutadans i ciutadanes

SR. FIDEL MOLINA LUQUE
Professor Titular de Sociologia
Universitat de Lleida

Una porta oberta al futur

Voluntariat als pobles rurals

Voluntariat universitari
Des de la Universitat de Lleida i partint de la base de
la constitució d’un nucli de voluntariat al voltant
dels actes i accions formatives relacionats amb la
commemoració del 700 aniversari de la creació de
la Universitat, creiem que es pot generar una base
per a un voluntariat social com el que ja estan desenvolupant altres unversitats.
De fet, en la nostra realitat creiem que hem de
destacar tres eixos fonamentals que permeten albirar aquesta creació i posterior consolidació del vo121
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procedents de les jubilacions anticipades promogudes per les regulacions de treball dutes a terme a diferents empreses, de tal faisó que fàcilment ens trobem també que l’edat dels jubilats s’ha rebaixat fins
a uns límits que envolten els cinquanta anys i que situen aquest grup de població en una situació excepcional, puix que, tot i no ser «oficialment» actius, encara són potencialment prou capaços de
portar a terme una determinada activitat durant
gairebé una bona vintena d’anys.
No cal dir que, igualment, en el decurs de tot
aquest temps el paper de la dona dins de la societat
ha canviat i ha engruixit, de manera similar i per la
seva major longevitat, aquest sector poblacional.
Des de la universitat, i concretament per part de
la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, des de fa
ja prop de quinze anys s’han obert les portes de la
cultura universtària a totes aquestes persones mitjançant les Aules d’Extensió Universitària per a la
Gent Gran, que han estat oferint-los l’oportunitat
d’endinsar-se en el saber i que, fins ara, han posat al
seu abast les aules universtàries, els professors i la
didàctica més adients per tal d’omplir un buit en la
formació de la gent gran.
L’experiència viscuda en aquests últims anys ha
palestat un desig d’aprenentatge i ànsia de saber
vertitablement «universitari» entre aquests alumnes
«especials», els quals, a banda d’això, denoten també una responsabilitat pròpia de l’edat i una particular formació humana; hem trobat en ells els elements necessaris per a un voluntariat cultural, no
exempt d’una riquesa científica considerable i amb
unes grans possibilitats.
D’aquí que, amb motiu d’aquest Congrés Europeu del Voluntariat, vulguem obrir una porta al futur defugint la profitosa passivitat relativa que en
bona part han mantingut aquests alumnes universitaris voluntaris especials, per deixar a les seves
mans, amb l’encara imprescindible assessorament i
suport universitari, la marxa d’aquestes aules esmentades, puix que som conscients de les possibilitats que hi ha entre ells d’impartir lliçons igualment
profitoses per a la resta de companys.
Aquest pot ser avui un voluntariat cultural no
gaire estès encara al nostre país.
Per a la gent gran de Catalunya, també, el futur és
ara.

Per tant, utiliza l’activitat voluntària com un instrument més de l’estat social del benestar. Així, el voluntariat organitzat, professionalizat, dirigit i control·lat per les administracions públiques permet
continuar i mantenir l’oferta de serveis socials i sanitaris.
El fet que les nocions bàsiques que constituixen el
sector voluntari: voluntari/ària, activitats de voluntariat, entitats de voluntariat i voluntariat, siguin polisèmiques, i per tant ambigües i socialment confuses, m’ha suggerit les preguntes següents: Quin
significat donen a aquests termes els legisladors espanyols?, Quin és l’objectiu de les normes? En la recerca de les respostes he procedit a l’anàlisi dels textos legals publicats i en vigor que regulen el sector
voluntari a Espanya i he aprofundit en la seva comprensió, i al llarg d’aquest breu resum em centraré
exclusivament en la descripció del coneixement que
he adquirit sobre un dels conceptes: L’activitat voluntària.
Perseguint l’objectiu d’entendre què és l’activitat
jurídica voluntària, he procedit a extreure de la legislació espanyola totes1 les definicions donades
pels legisladores als 11 textos legals2 que regulen
l’actuació jurídica del voluntariat. D’aquestes 11
normatives, 10 corresponen a diferents Comunitats
Autònomes i 1 a la Llei nacional del voluntariat. Personalment, assumeixo que l’acció voluntària és un
treball productiu (béns o serveis) realitzat per
una persona física sense rebre cap tipus de contraprestació. Una persona decideix lliure i unilateralment sota quines condicions i circumstàncies desitja realitzar la seva donació i en benefici
de qui desitja fer-ho, siguin quines siguin les motivacions que l’indueixen a contribuir. D’altra
banda, estic amb desacord amb els que sostenen
que l’acció voluntària és un deure, una forma d’exercir els deures cívics que tenim envers els altres i la
societat. Reconec aquests deures dels ciutadans a
participar en la vida colectiva, però com una derivació dels drets que ens són reconeguts pel fet de ser
ciutadans. Ara bé, això no implica que la intervenció
del voluntariat hagi estat i sigui, en tots els casos,
beneficiosa o perniciosa per a les minories perceptores o per a la majoria social. De vegades pot succeir
que l’aportació produeixi l’efecte no desitjat d’empitjorar i/o de consolidar el procés de deteriorament
de persones o de col·lectius. Finalitzo la meva introducció amb una afirmació del President de la Generalitat de Catalunya, que reconeix la importància de
la campanya de foment del voluntariat. No per consideracions moralistes, humanes o solidàries, sinó

SR. JOSEP M. SABATÉ I BOSCH
Aules d’Extensió Universitària per a la gent gran
Universitat Rovira i Virgili

Model del voluntariat jurídic espanyol: Estudi
comparat de les activitats del voluntariat

1. Totes fins a la data d’inici d’aquest estudi. Posteriorment es
va publicar la Llei 4/1998 , de 15 de maig, de voluntariat de
Canàries, i la Llei foral de Navarra 2/1998, de 27 de març, del Voluntariat, que no van ser incloses en aquesta investigació.
2. 1. Aragó. Llei 9/1992, de 7 d’octubre. Article 4: Actuació
del Voluntari Social.
2. Castella-La Manxa. Llei 4/1995, de 16 de març: article 6.
3. Catalunya.- Llei 25/1991, de 13 de desembre, Article
3,b,c,d,e: L’Incavol es crea d’acord amb els principis següents.

La protecció social es configura cada cop més com
una realitat professionalitzada, estatalitzada i organitzada mentre que, sota la perspectiva de l’anàlisi
costos-beneficis, l’Estat sembla que no pot assumir
aquesta protecció social que demana la població.
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perquè és una forma de contribuir a donar nivell i
qualitat de vida al país. Com a President que és, destaca i potencia tot allò que mobilitza les energies del
país, que estimula la població civil i que permet
aprofitar tots els recursos disponibles, siguin morals
o materials.3
Els legisladors espanyols, per la seva banda, no
presenten unanimitat a l’hora de legislar: mentre
que els uns regulen les activitats del voluntariat social (Aragó), els altres regulen les activitats d’interès
general (Llei nacional del voluntariat, País Basc i Illes
Balears), o bé fan referència a l’àmbit d’actuació
(Extremadura), o a les àrees i programes d’actuació
(La Rioja i Andalusia), o bé no descriuen quines són
les accions pròpies del voluntariat (Castella-La Manxa, Catalunya4 i Madrid). Tampoc no preveuen amb
homogeneïtat els àmbits als quals ha d’adreçar-se
l’acció: cívic, biomèdic, biosanitari, cultural, esportiu, econòmic, l’estat, les ètnies, la familia, el gènere, l’àmbit laboral, el legal, el medi ambient, l’oci o
l’àmbit social, o bé no ho determinen. A més, no
coincideixen en quines són les acciones pròpies del
voluntariat, perquè se’n descriuen 46 i no tots els legisladores detallen les mateixes.
El control administratiu sobre les accions legals
del voluntariat no passa inadvertit als legisladors,
que estableixen l’obligació de registrar la intervenció voluntària (Aragó, Castella- La Manxa, Extremadura, La Rioja i Castella i Lleó).
El o els objectius últims de la o les accions no és
un tema que sembli preocupar gaire les Administracions públiques, car només 3 de les normatives ho
expressen a les seves regulacions autonòmiques. En
primer lloc, les Illes Balears i l’Avantprojecte de llei
del País Basc manifiesten que l’acció o accions han
d’adreçar-se a la societat i la persona. En segon i

darrer terme es troba Catalunya, que persegueix la
complementació i ampliació d’àmbits de competència pública. En qualsevol cas, és rellevant el
caràcter social i de participació ciutadana que es
confereix a la intervenció del voluntariat, així com
l’escassa presència de fins morals.
Respecte dels principis rectors que han de servir
de guia a les accions legals del voluntariat, trobem
que hi ha 2 categories diferents, ambdues poc manifestades (Aragó, Catalunya, Andalusia i País Basc):
a) Morals: solidaritat i justícia; b) Cíviques: ampliació de la comunitat, complementarietat dels serveis
públics, prevenció, etc. Les 7 normatives restants,
per la seva banda, no fan cap referència als principis
propis de les activitats legals del voluntariat.
La manera com s’han de realitzar les accions del
voluntariat legal s’especifica de forma diversa a les
diferents normatives: a) amb autonomia d’acció; b)
en programes i projectes promoguts per l’Administració pública o per entitats privades; c) mitjançant
convocatòria. I hi ha 4 legislaciones que no determinen com hauran de desenvolupar-se aquestes accions (Madrid, Llei Nacional del Voluntariat, País
Basc i Illes Balears).
En definitiva, la regulació de les activitates del voluntariat produeix uns efectes perversos que són: a)
fragmentar el significat del concepte d’activitat voluntària en funció de la interpretació de cada normativa; b) discriminar uns sectors envers uns altres, i
de forma no uniforme en tot el territori espanyol; c)
formalitzar controls administratius diferents per Comunitats Autònomes. Aixó bé podria contribuir a
generar un cert confusionisme entre voluntaris i entitats de voluntariat.
PER FREDESVINDA MÉRIDA DE PEDRAZA

4. Madrid.- .- Llei 3/1994, de 19 de maig: article 2: Conceptes.
5. Llei nacional del voluntariat. Llei 6/1996, de 15 de gener:
article 4: Activitats d’interès general.
6. Extremadura. Llei 1/1998, de 5 de febrer. 4: Àmbit d’actuació.
7. La Rioja. Decret 67/1994, de 2 de desembre: article 5.
Àrees i programes d’actuació.
8. País Basc. Avantprojecte de llei (1998): article 3: Activitats d’interès general.
9. Andalusia. Decret 45/1993: article 3: Àrees i programes
d’actuació.
10. Castella i Lleó. Decret 12/1995, de 19 de gener: article
9: Voluntariat.
11. Illes Balears. Llei 3/1998 de 18 de maig, article 4: Activitats d’interès general.
3. Pujol, J. (1994), «Voluntariat i país», pp. 7-15, a 6 Dimensions del voluntariat, pp. 96. Barcelona: Benestar Social, Generalitat de Catalunya.
4. Catalunya no té una Llei del Voluntariat. Com a referència,
el sector utilitza la Llei de Creació de l’Institut Català de Voluntariat (1991).
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Ponències

Bernard Eme

un subsistema d’ocupacions més o menys desvalorades i precàries que seria dependent del sistema
públic i dels seus objectius funcionals? En altres
paraules, l’economia social, els projectes de la qual
s’entenien en relació amb la finalitat d’una societat de democràcia econòmica més justa, ¿no està
desestabilitzada, fins i tot sotmesa a judici en els
seus fonaments, pel seu paper en augment en la
realització funcional de les polítiques de desenvolupament social que pretenen l’exploració de
nous jaciments d’ocupacions socials? En realitat,
el que aquí es qüestiona són les relacions –funcionals, però també les de poder– entre els poders públics i l’economia social, solidària o comunitària, en
nom dels imperatius nacionals de creació de nous
llocs de treball en els serveis anomenats de proximitat.

(CRIDA-LSCI/IRESCO ; Institut des Etudes
Politiques de Paris)
La voluntat de donar suport i reforçar el voluntariat
associatiu, així com les solidaritats familiars, sembla
que és un fet social paradoxal per a uns països «desenvolupats» que experimenten un (nou) «problema
social»1 (vulnerabilitat generalitzada de les relacions
laborals –augment de l’atur, de l’atur de llarga durada i exclusió, i creixement de la precarietat socioeconòmica dels treballadors– concomitant amb les
noves fragilitats i precarietats de les relacions sociofamiliars), i que les condueix, al mateix temps, a intentar desenvolupar noves activitats de serveis, en
particular serveis de proximitat, és a dir, d’ocupació i
salariat que possibiliten la integració social a escala
local de les poblacions en dificultats. No hi ha en
això una contradicció més de fons que de mètode?
El creixement del voluntariat no va en detriment de
l’objectiu de creació d’ocupació? I si no es així, la
creació d’aquestes ocupacions i la professionalització de les pràctiques en el sector de l’economia social o solidària no perverteixen la naturalesa desinteressada d’aquest sector basat en el predomini
d’una economia de les donacions2? Eina en mans
dels poders públics, les lògiques funcionals d’integració pel salariat no minven els valors específics i
autònoms de solidaritat i emancipació del sector?
I a més a més, ¿aquest sector no es converteix en

Voluntariat i ocupacions d’utilitat social:
entre el liberalisme i l’Estat postprovidència
Recuperem els interrogants anteriors per distingir
els diferents fronts d’atac. El primer d’aquests és evidentment politicoideològic. En efecte, les contradiccions que hem esmentat procedeixen de les diferents interpretacions politicoideològiques que
impliquen diferents formes de resolució dels problemes socials i econòmics. S’enfronten dues argumentacions de naturalesa política oposada: d’una
banda, el discurs liberal (o neoliberal) que intenta
alliberar les forces autònomes de la societat civil –la
família, l’individu emprenedor, el desenvolupa-

1 CASTEL R. (1995), Les métamorphoses de la question sociale.
Une chronique du Salariat, París, Fayard ; ROSANVALLON P.
(1995), La nouvelle question sociale. Repenser l’Etat-Providence, París, Le Seuil.
2 MAUSS M. (1968), « Essai sur le don », Sociologie et anthropologie, París, PUF ; CAILLE A. (1996), « Ni holisme ni individualisme méthodologiques. Marcel Mauss et le paradigme du don»,
Revue européenne des sciences sociales, XXXIV, n° 105 ; Revue du
MAUSS, n° 8, 1996. A la societat contemporània, una de les especificitats del fet associatiu és que es pot veure com una combinació-tensió entre una economia reciprocitària de les donacions (el
voluntariat) que funda els valors associatius de referència i les
economies de redistribució (les associacions estan vinculades a
l’Estat mitjançant finançaments de redistribució) i de mercat

(també venen serveis en el mercat). Aquesta tensió es materialitza segons unes modalitats diferents a les diverses associacions.
L’economia de les donacions, preponderant en temps passat,
tendeix a veure’s relegada a un lloc secundari en un moviment
generalitzat de gestió econòmica i professional. Algunes associacions són totalment adossades a l’Estat i són organismes parapúblics; d’altres són autèntiques empreses mercantils. La unitat
d’un camp associatiu al voltant d’una preponderància de la lògica reciprocitària en l’espai públic és molt qüestionada sociològicament, la qual cosa tot just s’evidencia en l’obra LAVILLE J.-L.,
SAINSAULIEU R. (Dir.) (1997), Sociologie de l’association, París,
Desclée de Brouwer.
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formes, en els actors de la societat civil3. Un nou
«contracte social» entre l’Estat i la societat civil establiria que aquesta s’encarregués de l’atribució dels
serveis públics a través de nous compromisos socials
entre els col·laboradors sindicals, les associacions i
els poders públics. En aquest cas, la ruptura només
es portaria a terme en les modalitats de realització
dels serveis; l’Estat vetllaria per la solidaritat entre els
ciutadans i els mitjans d’igualtat i de justícia.
Si realment acaba inclinant-se del costat d’aquest
nou contracte social entre els col·laboradors autònoms que serien l’Estat i l’economia social, la realitat
social del fet associatiu i del voluntariat ens sembla
presa d’una tensió cada cop més gran entre la instrumentació per part de l’Estat social i l’autonomia contractual amb aquest mateix Estat. Els canvis que afecten el fet associatiu no poden ser negats en nom
d’un ideal perenne –que seria il·lusori–; al contrari,
pensar aquests canvis obliga a afrontar el risc d’una
economia social de voluntariat que es convertiria en
un sistema de subcontractació de l’Estat social i de
l’economia de mercat segons uns raonaments de
gestió. La preponderància de l’economia de les donacions (solidaritat, gratuïtat, desinterès) en el si de
l’organització associativa tornaria a ser criticada en
nom d’uns raonaments funcionals i instrumentals.
Les associacions de voluntaris que pretenguessin l’emancipació dels subjectes socials com llibertat i resistència als raonaments tecnicofuncionals, en una
tensió mai consumada entre subjectivitat i racionalització4 acabarien essent agents d’una reducció del
subjecte «a no ser més que un recurs humà que entra en la producció de riquesa, poder o informació».5
No hi ha cap necessitat d’insistir sobre el fet social
que les «solidaritats associatives», tant si estan tenyides de caritat assistencial com d’ajuda mútua entre
professions, corporacions o «societats d’homes», estan arrelades en la construcció social de la humanitat. Tocqueville entenia l’associació i el voluntariat
com una de les essències de la democràcia6. I l’associació, així com el voluntariat, remeten a valors
compartits que, viscuts de forma democràtica, federen uns conceptes –les donacions, la gratuïtat, el desinterès, la solidaritat, l’ajuda mútua– en un espai

ment comunitari– de l’influx de l’Estat i crear iniciatives individuals, col·lectives o familiars de redempció social autònoma; i de l’altra banda, un corrent
«neosolidari» que pretén relativitzar el poder de l’Estat i aposta per la reactivació de solidaritats concretes i dinàmiques col·lectives d’integració social, com
a complement de les solidaritats abstractes, invisibles i funcionals promogudes per l’Estat social. En el
primer cas, una dinàmica de poder espera operar un
tall radical entre la societat civil i l’Estat social, que es
veuria reduït a la seva mínima expressió (un Adam
nu, amb una fulla de parra emblemàtica); en el segon s’afirma la perspectiva –sens dubte encara una
mica confusa– d’un nou contracte social entre la societat civil i l’Estat social, on aquest últim, segons
unes modalitats contractuals que encara s’han d’afinar, delegaria en la societat civil unes atribucions
que fins ara li pertanyien per aconseguir més eficàcia funcional, però sobretot per tal de produir un
vincle social i de solidaritats viscudes (un Adam que
negocia la seva participació en el treball de transformació de la societat). En un cas, el creixement polític de la societat civil substituiria, en la majoria
d’àmbits que no fossin de regalia, l’Estat social;
en l’altre, la societat civil es convertiria en un poder en compromís social amb un Estat postprovidència que mantindria les seves prerrogatives d’arbitratge de les regles de justícia i de garantia dels
drets, però delegaria, mitjançant l’establiment de negociacions socials, alguns serveis públics a la societat
civil.
Segons la segona opció, que aquí ens interessa
especialment ja que correspon més o menys a les
tendències europees actuals, no ens trobem davant
d’una instrumentació del desinterès voluntari amb finalitats utilitàries de producció d’ocupació social
per l’ocupació? El desinterès voluntari –la «bona voluntat» d’alguns agents– solament tindria sentit
com a suport a la creació d’ocupació –per a les persones desproveïdes d’ancoratge econòmic– en les
estructures associatives o de voluntariat que permeten, al mateix temps, el creixement d’aquest sector
de l’economia social.
Un fenomen social i cultural així també pot ser interpretat com la recerca de noves relacions entre la
societat civil i l’Estat, amb el risc de la desvinculació
d’aquest últim, segons les dues perspectives ja considerades. La primera s’inscriu en una lògica liberal
de solidaritat que parteix exclusivament de les forces de la societat civil, on els recursos redistributius
de l’Estat serien revisats a la baixa i substituïts pels
propis recursos de la societat civil. L’economia social
només seria l’efecte experimentat per la desvinculació de l’Estat que apostaria, sobretot, per la dinàmica de la societat civil. La segona perspectiva desenvolupa la recerca de noves regulacions entre l’Estat i
l’economia social, mitjançant les quals no disminuïssin els recursos econòmics de la redistribució, sinó
que canviessin les modalitats d’assignació a les associacions per transferències contractuals. En aquest
sentit, l’Estat delegaria els seus recursos, sota noves

3 És una de les opcions proposades per MEDA D. (1995), Le
travail. Une valeur en voie de disparition, París, Aubier, així com
EME B., LAVILLE J.-L. (Dir.) (1994), Cohésion sociale et emploi,
Desclée de Brouwer.
4 TOURAINE A. (1992), Critique de la modernité, París, Fayard.
5 TOURAINE A. (1992), Ibid, p. 268.
6 TOCQUEVILLE de A. (1981), De la démocratie en Amérique,
París, Garnier-Flammarion.
7 JUAN S. (1998), L’utilité sociale de l’activité associative face à
la professionnalisation et à la marchandisation, ciclostilat. No pretenem definir el fet associatiu en poques línies, només donar-ne
algunes referències. La qüestió dels equivalents de les nocions
d’associació i de voluntariat entre els diferents països no és simple, com demostra el suggerent article de Maud Simonet, « Le
bénévole et le volunteer : ce que traduire veut dire... », La revue du
MAUSS, N° 11, 1 setembre 1998, p. 57. Als Estats Units, «associació» pot referir-se a les volunteer organizations (organitzacions de
voluntaris) però també a una voluntary association o a una nonprofit organization, és a dir, les tres accepcions d’associació lliure
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autònom on també es comparteixen coneixements
i que pot revelar-se com a contrapès dels diferents
poders instituïts i com a resistència a la dominació
social7. Ara bé, en el desenvolupament recent de les
associacions, la qüestió de la seva autonomia de
funcionament, les finalitats i els valors que tenen
sembla que pateix sobresalts, crisis. Si bé el model liberal garanteix aquesta autonomia, també obliga a
pagar el preu de «tan sols amb les vostres pròpies
forces», ignorant les experiències democràtiques de
les societats europees, de la construcció d’Estats socials, sens cap dubte imperfectes però que garanteixen certa seguretat als ciutadans. Aquí ens preocuparem més aviat de les noves regulacions entre
economia social i Estat social, en particular en relació amb la qüestió dels nous serveis de proximitat i
les ocupacions d’utilitat social per als qui viuen a l’atur i en l’exclusió socioprofessional.

met la confrontació democràtica entre els professionals, els usuaris i els diferents nivells de voluntariat.
L’apreciació del servei, la seva elaboració, posada en
marxa i seguiment qualitatiu no responen a més
d’un mètode unilateral econòmic de gestió, sinó a la
confrontació de les perspectives dels subjectes socials9. Com a ideal, l’associació és una associació de
subjectes socials que té per objecte la confrontació
entre una pluralitat de possibles, és a dir un dels objectius de la democràcia. Aquest ideal es bat cos a
cos amb la introducció, en el funcionament associatiu, de criteris que responen a decisions dels poders
públics o a un plantejament econòmic rendible i de
gestió. En certa manera, «l’esperit de gestió» substitueix «l’esperit polític» que planteja un debat sobre
la pluralitat de criteris d’acció en la societat.

Les associacions en la tempesta de la
professionalització i l’eficàcia econòmica

Aquesta crida urgent al voluntariat i a les associacions de voluntaris, ¿no ens ha portat també a una
nova contradicció que faria augmentar la professionalització dels voluntaris i de les associacions de la
societat civil, la qual cosa conduiria progressivament a la creació d’ocupacions, és a dir, activitats
que es beneficiarien d’avantatges fiscals, socials
(punts de jubilació, accés a la formació) i de remuneracions sota noves formes?10 Així mateix, les associacions de voluntaris dependrien cad cop més
de plantejaments econòmics i funcionals en els
seus espais locals de desenvolupament comunitari11. Així, podem veure aparèixer formes d’institucionalització del voluntariat que es converteixin en
una mena de contrapartida al deure social12. ¿No
estem avançant subterràniament cap a formes
mercantilistes de subvenció, de professionalisme i
de funcionarisme de la solidaritat que poden buidar-la de la seva substància desinteressada, d’aquest «tenir a bé» –que dóna mostres de «bona voluntat» i que, al mateix temps, és un «voler el bé»–,
una voluntat estesa cap al bé sense desig de remuneració, interès o càlcul? Com hem d’entendre
aleshores la tensió que hi ha entre les donacions i el
deure, el que és desinteressat i el càlcul racional

Una professionalització en augment del
voluntariat?

En el decurs dels últims anys, els poders públics i els
Estats han admès la necessitat ineludible de crear un
espai per a les associacions en el marc de les polítiques de desenvolupament urbà en els barris «desheretats», unes polítiques d’inserció o de lluita contra
les desafiliacions socials i professionals, a més de les
polítiques dels nous serveis de proximitat. Però
aquesta relació entre poder públic i agents associatius de la societat civil es realitza segons unes
exigències cada cop més grans dels estats en termes
d’eficàcia i gestió econòmica, així com de professionalisme de les associacions.
L’esperit de gestió
Uns criteris cada cop més gestors8, i per això purament quantitatius i comptables segons una lògica
unilateral de gestió, substitueixen els criteris complexos, socials, culturals i econòmics, que tenen en
compte els elements socials i mediambientals externs; si bé és cert que aquests criteris solen estar
mal delimitats, també ho és que semblen pertinents
en la pretensió que tenen d’articular les diferents dimensions de la vida en una ciutat democràtica. El
voluntariat, a més de ser un d’aquests criteris, per-

9 EME B. (1998), « Economie plurielle et recomposition des
temps sociaux », en DEFALVARD H., GIENNE V., Le partage du
travail, París, Desclée de Brouwer.
10 Certs treballs realitzats a Europa condueixen a aquesta
perspectiva de noves formes de voluntariat que figuren en uns informes específics sobre la protecció social.
11 Aquí, community service tampoc pot traduir-se com servei
comunitari sense confusió semàntica (cf. Simonet, 1998, p. 61).
12 Sota una forma determinada, la institucionalització del voluntariat per la Corporation for National Service Act dels Estats
Units el 1993 (programa AmeriCorps) implica unes formes de
subsidi «al mateix temps que una lògica de deure envers la comunitat» (Simonet, 1998, p. 62). És a dir, la paradoxa de la bona
voluntat (voluntariat) posada al servei d’un deure comunitari
(Community service) impulsat per una visió comunitarista del desenvolupament localitzat. L’acte voluntari incondicional es veu
sotmès a una condició d’obligació, l’objectiu dels subjectes com
a donatiu opera sota l’obligació d’un deure.

d’individus, de pràctiques voluntàries i d’absència de lucre. Pel
que fa a França, l’estructura (l’associació) compta amb «més reconeixement, més legitimitat i una valoració social més àmplia»
(Íbid, p. 61) -mentre que als Estats Units seria la pràctica del voluntariat- que el «voluntari», en particular el francès, les referències
culturals del qual encara estan marcades pel pes social que havien tingut les «dames benefactores» (FERRAND-BECHMAN D.
(1992), Bénévolat et solidarité, París, Syros). En alguns països europeus, la imatge del voluntari té les seves arrels en unes pràctiques socials específiques de la caritat per part de certes categories de la població. La rehabilitació recent de la noció de voluntari
és potser una manera de trencar amb aquest passat.
8 OGIEN A. (1995), L’esprit gestionnaire, París, Edition de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Socials.
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confiança14. Les persones no són objecte de debat,
sinó el procés de desestructuració que han patit, així
com les representacions culturals dels usuaris. Si bé
el voluntariat pretén, en certa manera, retornar la
dignitat, l’autoestima i la confiança a aquestes persones mitjançant unes pràctiques de solidaritat, ajuda mútua, escolta i requalificació, també s’ha d’enfrontar a les representacions d’una societat cada cop
més habituada a les rutines de professionalització de
les pràctiques relacionals. També s’ha de dir que, en
general, el voluntariat no disposa de les armes per
construir aquestes qualificacions relacionals. Aquí,
un cop més, apareix un hiatus entre l’objectiu de solidaritat i l’objectiu de professionalització, entre l’objectiu de requalificació mitjançant pràctiques de solidaritat i l’objectiu de requalificació per l’experiència.
El voluntariat, finalitat gratuïta de les donacions, s’ha
de convertir en expert funcional per revalorar les
persones, s’ha de professionalitzar assumint el risc
d’amagar el que constitueix la seva força de reconstrucció de les solidaritats vives i familiars.

econòmic, entre l’economia de les donacions pròpia de les associacions de voluntaris i les economies
de la redistribució (subvencions i finançaments de
serveis per part de l’Estat) i de mercat (venda de
serveis per part de les associacions) en les quals hi
participen, però influint a partir d’intercanvis de reciprocitat i de solidaritat?
Serveis de proximitat i inserció
La qüestió de l’exploració de nous jaciments d’ocupacions en serveis de proximitat per part de les associacions de voluntaris és impregnada, a França i també a
Europa, d’una gran ambigüitat social i econòmica.
Aquests nous jaciments d’ocupacions es justifiquen,
en part, per l’evolució sociodemogràfica de les societats: retrocés del caràcter social primari i de veïnat,
transformació del funcionamient de les famílies, externalització de les tasques domèstiques abans assegurades per les dones que, actualment, entren en el
mercat laboral, envelliment de la població que implica la creació de nous serveis per a les persones grans,
etc. Aquests serveis respondrien a les noves necessitats socials que són fruit de l’evolució d’aquestes formes de vida i de la demografia de les societats. Al
mateix temps, aquestes argumentacions amaguen la
resta de preocupacions que exigirien la creació de
processos d’inserció socioprofessional per a les persones que no tenen ocupació. Els projectes realitzats en
aquest àmbit s’han creat, sobretot, amb aquest últim
objectiu. D’això se n’ha derivat una gran confusió entre la creació de nous serveis de proximitat i la creació
de processos d’inserció socioprofessional.
La legitimitat social d’aquests serveis, independentment del mèrit de les persones que se’n fan càrrec, és admesa. D’una banda, la menor legitimitat
d’aquestes persones en inserció, que aprenen el seu
ofici, resta valor a les activitats de servei de cara als
usuaris; aquesta pèrdua de valor comporta que les
associacions que dirigeixen aquestes activitats tinguin menys validesa i qualificació socials. Es crea un
cercle viciós de representacions culturals que condueix a una deslegitimació recíproca de les activitats, les ocupacions i les persones. D’altra banda, les
ocupacions, generalment precàries i inconstants,
que es creen en aquests àmbits, no són fetes per valorar la identitat professional de les persones13, ni
tampoc les representacions generals i apressades de
la societat sobre la seva identitat. Al cap i a la fi,
aquestes professions solen ser d’ordre essencialment
relacional i exigeixen competències, qualificació social, coneixements culturals, modalitats de producció de confiança generalment agudes i subtils que
només poden plantejar problemes greus a persones
que hagin viscut, en un passat proper, fenòmens de
desafiliació que hagin minat la seva autoestima i

Els nous jaciments d’ocupacions: cap a la
professionalització de la solidaritat
A més de les ocupacions creades en l’assistència a
les persones grans, dels serveis d’acollida i custòdia
a la primera infància, dels serveis per a les persones
de mobilitat reduïda, dels espais culturals i de lleure
de les proximitats, etc., un nombre en augment
d’ocupacions pretenen, en concret i més generalment, reestructurar els vincles socials i familiars que
tendeixen cap a l’esllavissada o la implosió; aquestes
noves professions, que es poden reagrupar sota la
denominació general de mediació, intenten reparar
el que, d’altra banda, les polítiques que s’apliquen,
les formes de vida, no aconsegueixen impedir o
continuen degradant. Sense tornar a plantejar la legitimitat de les demandes socials que impliquen la
creació d’ocupacions d’utilitat social en el terreny
dels serveis de proximitat, la qüestió central que es
planteja és: fins a quin punt la societat pot substituir,
mitjançant les polítiques públiques, les debilitats de les
solidaritats informals de veïnatge, familiars, comunitàries, locals, dels oficis, les professions i les ocupacions?
Fins a on es pot profesionalitzar i mercantilitzar la
solidaritat (les donacions, allò que no és monetari)
entre els individus i els grups? Es pot admetre que
totes les formes de solidaritat familiar, amical i de
veïnatge siguin progressivament substituïdes per
mediadors professionals, pagats per fer augmentar
la intensitat dels vincles socials? Més que la creació
de professions específiques en àmbits particulars
(agent d’animació i mediació en els transports,
agent de mediació en els barris, mediador del llibre,
corresponsals en les ciutats, mediadors en les escoles, mediadors interculturals, etc.), ¿no es podria

13 No insistirem en el fet que la identitat i la posició social de
les persones estigui inclosa en l’informe de l’estatut de les ocupacions en la protecció social. Cf. SCHNAPPER D. (1989), « Rapport
à l’emploi, protection sociale et statuts sociaux », Revue française
de sociologie, XXX.

14 EME B. (1987), Création d’emplois et processus d’insertion
dans les services de proximité, CRIDA-LSCI/Ministère du Travail,
mimeografía IRESCO-CNRS, París.
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pensar en una altra via, com ara la creació de llocs
per a voluntaris i/o professions que permetin la reestructuració de les solidaritats viscudes entre els individus i els grups amb un enfocament més comunitari-local? Abans de crear noves professions tècniques
de mediació en els diferents aspectes de la vida quotidiana, es tractaria de permetre la reconstrucció dels
móns viscuts per la mateixa població.
Aquesta perspectiva incorpora, en certa manera,
les preocupacions i les reflexions de molts autors que
defensen les activitats no professionals i no econòmiques en els nous àmbits dels serveis relacionals
(André Gorz15, Roger Sue16, etc.) en nom del rebuig
d’una racionalitat econòmica que, quan es desplega, en perverteix el contingut. Tot i que no admetem totalment aquesta visió que amb prou feines té
en compte l’experiència associativa que sempre ha
combinat voluntariat i professionalització, s’ha de
reconèixer que com a mínim ens obliga a repensar
l’equilibri entre aquestes dues formes de treball. El
voluntariat posat al servei de la creació d’ocupacions
d’utilitat social no substitueix el voluntariat posat al
servei de les solidaritats? Com repensar aquestes
dues funcions i la seva complementaritat?
En aquest punt de la nostra exposició, hem d’esmentar el vigorós pensament de Jürgen Habermas,
per al qual les crisis i les patologies dels móns viscuts
per les persones (crisi del sentit i de la cultura, crisi de
les solidaritats i de la constitució de grups humans
basats en el llenguatge de les relacions interpersonals i familiars, crisi dels processos d’individualització i de subjectivisme en innombrables patologies
individuals) no poden ser «remeiables» mitjançant
els plantejaments funcionals i instrumentals de l’Estat social i de les associacions que hi estan sotmeses17. Com més s’apoderen aquests plantejaments
funcionals de creació d’ocupació amb finalitats d’integració de les persones, dels mons viscuts on es desenvolupen el reconeixement interpersonal, la solidaritat, el sentit de la vida i el lloc simbòlic de cada
individu en la societat, més els sotmeten a una picota de normes jurídiques, reglamentacions i procediments funcionals que desnaturalitzen el sentit profund dels móns viscuts basat en la incomprensió dels
individus: «els diners i el poder no poden comprar
–ni obtenir per la força– la solidaritat ni el sentit»18.
Per voluntat de construcció social, el voluntariat
sempre ha intentat la reconstrucció dels móns viscuts a partir dels recursos de les persones, però constantment és impel·lit per l’Estat social cap a l’aplicació de plantejaments funcionals i instrumentals que
neguen les modalitats simbòliques de fonament dels
móns viscuts. Sens cap dubte el voluntariat està pa-

tint una crisi d’identitat important entre l’obscuritat
dels móns viscuts en confrontació amb el sentit, la
solidaritat, la llibertat subjectiva i la influència de la
dialèctica funcional sobre la vida de les persones, on
aquestes només són recursos humans, funcions o
fins i tot objectes. Cada cop més dividit entre una
funció de reconstrucció dels espais de vida de les
persones i una funció tecnicofuncional de desenvolupament dels sistemes econòmics, el voluntariat
podria acabar esgotant-se en aquesta recerca de
sentit que se li continuarà escapant mentre no es decideixi a reconstruir-lo a partir d’aquestes noves contradiccions, per tal de superar-les. A més, també
apareixen tensions entre els qui voldrien tornar a
viure una edat d’or dels valors de l’ humanisme solidari i aquells que, en nom del realisme, cerquen un
camí cap a una professionalització més elevada del
fet associatiu.

Voluntariat, poder i individualisme
Pel que fa als objectius de les associacions de voluntaris per resoldre de la problemàtica social i la creació d’ocupacions d’utilitat social per als més desposseïts, també s’ha de tenir en compte l’evolució de
les formes de vida, de les representacions de la vida
col·lectiva i dels valors dominants, ja que també influeix. L’essència del voluntariat no és immutable, es
construeix i reconstrueix socialment de diverses maneres segons les èpoques.
Relacions de poder sota la influència
de la negació
Així doncs, existeix una nova representació de les
relacions en el si de la societat segons la qual el conflicte hauria de cedir el pas al «col·laboracionisme».
Com ja hem dit abans, per tradició, les associacions
sempre s’havien entès com a contrapès als poders
constituïts; els nous enfocaments existents en relació
amb la pacificació de les relacions socials19 entre
empreses, associacions, col·lectivitats locals i Estat,
les desestabilitzen a més de debilitar-les. D’una banda, a través del conflicte i la relació social de contrapoder podien adquirir una posició i una legitimitat
defensant uns valors i uns principis que feien referència a un projecte de societat justa i solidària.
D’altra banda, com a actors de conflicte que incidien sobre els valors, els voluntaris eren la millor expressió i els principals agents socials. D’ara en endavant, les proves de la seva legitimitat seran
fonamentalment en la seva experiència, les competències i el funcionament; amarrades a la picota
del professionalisme i l’experiència, competint sovint entre si, a les associacions de voluntaris només
els queda l’opció de desenvolupar cada cop més els

15 GORZ A. (1988), Métamorphoses du travail. Quête du sens.
Critique de la raison économique, París, Galilée.
16 SUE R. (1997), La richesse des hommes. Vers l’économie quaternaire, París, Odile Jacob.
17 HABERMAS J. (1987), Théorie de l’agir communicationnel,
París, Fayard.
18 HABERMAS J. (1988), Le discours philosophique de la modernité., París, Gallimard, p. 429.

19 GAUCHET M. (1998), « Essai de psychologie contemporaine. Un nouvel âge de la personnalité », Le Débat, n. 99, marçabril.
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seus recursos professionals per mantenir i augmentar el seu poder. D’això se’n dedueix que els valors
d’eficàcia gestora i de professionalisme passen a ser
predominants sobre els valors de donació i solidaritat que els hi eren propis. Apareixen noves tensions
per les quals els agents professionals, enfront de les
exigències de l’Estat i de les col·lectivitats locals, es
converteixen en un recurs més important que els
voluntaris. D’altra banda, no podem descuidar l’argument que senyala que en unes relacions socials
pacificades, els perdedors solen ser els més dèbils i,
en aquest aspecte, a les associacions s’hi solen imposar les decisions dels experts i de les tecnocràcies
estàtiques i locals. La pacificació associativa fa augmentar l’esperit de gestió i oculta les relacions estratègiques de poder que perduren sota les formes
«civils». Ara bé, era la visió política del voluntariat la
que constituïa el seu desig constant de canviar de
manera gradual les relacions socials en les nostres
societats en benefici de l’emancipació dels subjectes
socials.
És clar que el voluntariat sempre ha plantejat de
manera complexa la qüestió del poder en les organitzacions associatives20, qüestió que la majoria de vegades restava oculta en la vida quotidiana de les associacions. Com que la democràcia és un dels principis
bàsics de l’organització associativa, no hi havia cap
necessitat de plantejar-la en les pràctiques quotidianes. Associació i democràcia rimaven en concert. Ara
bé, el funcionament associatiu és summament opac,
sovint més opac que el de les empreses, on els assumptes de poder apareixen de manera més legible i
incisiva a través de les relacions estratègiques dels actors. Les regles del repartiment de poder entre voluntaris i assalariats amb prou feines són explícites, i varien en funció de la correlació de forces entre els
actors. Les evolucions de les quals hem parlat i que
condueixen a l’enfortiment de les tendències de gestió econòmica i a la professionalització dels voluntaris, així com a l’augment de les ocupacions de servei
en les associacions, reforcen les tensions entre el
plantejament econòmic de viabilitat, el plantejament
social de professionalisme i els plantejaments de desinterès, solidaritat i socialització; aquestes tensions
que es manifesten entre els diferents actors de les associacions mai havien tingut una importància tan
considerable. Respecte d’això, es pot afirmar que durant aquest període de postcreixement assistim a una
crisi de les formes de regulació del poder en el si de les
associacions, que són atretes en dos sentits diferents:
d’una banda, els plantejaments de comminació dels
poders públics (gestió de l’eficàcia, del rendiment i
de l’execució), i de l’altra, els plantejaments d’autonomia de les mateixes associacions, entre els plantejaments econòmic i professional, i els plantejaments
de bona voluntat que pretenen el bé comú. Els actors
que legítimament defensen els valors de desenvolupament econòmic i de prestació de les associacions

s’oposen als que plantegen, també amb una legitimitat absoluta, els valors de solidaritat. I en l’entitat
convinguda per a que aquestes associacions puguin
crear nous serveis i ocupacions d’utilitat social, els
voluntaris sempre es veuen més temptats per interessos de prestigi, carrera o poder, la qual cosa sempre
tindrà conseqüències negatives en el funcionament
de les associacions. El voluntariat s’associa a unes estratègies de poder i de notorietat que poden produir
la seva metamorfosis social, així com transformacions
arriscades de les associacions de voluntaris.
Individualisme i voluntariat
Com ja hem dit, el voluntariat no és una essència
que pugui reproduir-se sense ruptures en el decurs
de la història. En relació amb aquesta afirmació,
cada cop es qüestionen més les pràctiques individualistes –excessivament exacerbades en les nostres
societats actuals– dels subjectes socials que pretenen, sobretot, la realització dels seus projectes i la
plenitud expressiva de la seva persona.
Centrant-se encara més en el projecte modern
d’emancipació individual, les societats es converteixen en el mitjà per a l’autodeterminació i l’autorrealització dels individus. Els projectes personals dels
individus són els que, en funció dels valors i les normes socials actuals, les porten a implicar-se en tal
institució, tal organisme o tal empresa. Per a les associacions, aquests canvis continuats exigeixen un
replantejament de les formes modernes de militància, del «tenir a bé» la intervenció en la ciutat o les
comunitats locals. En particular, la militància ja no
és adhesió a una causa, a un bé comú plantejat per
una o diverses associacions en funció del qual es
determina el projecte personal militant i voluntari,
sinó que, de manera ininterrompuda, segueix un
procés invers: a partir d’un projecte personal, els individus es comprometen dins les associacions on
poden romandre de manera més precària i puntual
que en el passat. Les fluctuacions de l’adhesió associativa segueixen a les fluctuacions dels projectes
personals; es desenvolupen uns plantejaments més
utilitaristes d’ús de les associacions, trencant amb
certes pràctiques del passat. L’associació ja no és un
cos social en el qual ens hi fonem d’acord amb un
projecte de canvi de la societat, sinó que s’ha convertit en un lloc d’exercici inestable per construir un
projecte personal. Individualisme i voluntariat poden formar un «bon matrimoni» a condició que es
faci l’exercici de repensar els funcionaments associatius de l’economia social. Com en d’altres àmbits
de la societat, el voluntariat es converteix en un vincle precari, vulnerable i inestable dels individus amb
les associacions que, en reciprocitat, s’han d’entendre com a llocs més volàtils de compromís i militància. La perennitat del compromís de l’associació
s’ha de conciliar amb un voluntariat les formes més
puntuals del qual fan que tingui cada cop menys
recursos de poder i influència sobre les accions associatives.

20 SAINSAULIEU R., TIXIER P.-E., MARTY M.-O. (1982), La démocratie en organisation, París, Méridiens Klinsckieck.
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Economia solidària, redistribució dels temps
socials de treball i de lleure

i de les formes de relacionar-se amb els usuaris,
fenòmens que amb prou feines es tenen en compte
en els criteris de desenvolupament dels serveis de
proximitat segons la lògica de gestió pública que
s’imposa en les associacions.
Davant aquesta perspectiva, el voluntariat no només concerneix les persones que recolzen l’activitat
per una raó o una altra, sinó que també inclou els
usuaris que hi poden prendre part, en més o menys
mesura, en les prestacions de serveis (pares per als
nens , famílies per a les persones grans, etc.), i implicar-se en el funcionament de l’associació i en les seves instàncies de decisió. La construcció i la redefinició
conjuntes de l’oferta i la demanda social de serveis entre associacions i usuaris només poden desplegar-se
amb tensió entre els diferents agents (treballadors,
usuaris voluntaris, usuaris no voluntaris, professionals, responsables). I, en funció de l’evolució de la
construcció i definició conjuntes, la reciprocitat, que
es troba en el centre del compromís voluntari i constitueix una forma d’economia, la de les donacions,
intenta equilibrar l’impacte dels recursos estàtics
(subvencions o finançament de prestacions de serveis d’utilitat social) i dels recursos mercantils per la
venda de prestacions. Si l’economia social tradicional s’ha adossat cada cop més tant a l’economia redistributiva com a la mercantil, l’economia coneguda com a solidària intenta tornar a donar un nou
impuls a l’economia «reciprocitària» com a economia preponderant en el si dels equilibris inestables que
apareixen en les combinacions entre els diferents tipus
d’economia. La jugada per un cercle virtuós està decidida: si bé l’economia mercantil possibilita, mitjançant l’intercanvi monetari, que totes les influències comunitàries que solen dificultar la convivència
en les nostres societats d’autorrealització individual,
es relacionin lliurement, també engendra desigualtats que l’economia de redistribució intenta reduir;
aquesta mateixa economia redistributiva té, al mateix temps, efectes negatius quan promou unes solidaritats funcionals, invisibles i abstractes que són
factors de passivitat, individualisme i retracció en un
mateix, i aquests efectes poden ser minimitzats o
combatuts mitjançant les relacions interpersonals
del voluntariat que activen unes solidaritats concretes entre les persones a partir dels seus móns viscuts.
Aquestes relacions interpersonals i solidaritats viscudes, en les quals predomina el compromís de les persones i de la seva afectivitat, no poden constituir el
conjunt de la vida col·lectiva en les nostres societats,
la qual cosa, de tant en tant, dóna lloc a les relacions
impersonals que planteja l’economia de mercat, per
mitjà dels diners. Així doncs, el bucle del cercle virtuós seria tancat entre els tres tipus d’economia, i el
voluntariat es revelaria com a principi preponderant o
predominant. Basat en la reciprocitat, és el regulador
de l’hibridació dels diferents tipus d’economia ja que
pretén la integració dels individus i dels grups a partir de la reconstrucció dels seus móns viscuts, dels
quals la solidaritat n’és un dels components essencials.

De manera deliberada, hem posat principalment
l’accent sobre la desestabilització del voluntariat en
les nostres societats, enfrontades com estan a noves
formes de desigualtat davant els diferents béns
econòmics, socials i culturals, i a l’empobriment de
certes categories de la població. Malgrat això, les
noves pràctiques d’economia social intenten reconstruir els fonaments d’una societat més justa que
permeti l’exercici de solidaritats ancorades en la
vida quotidiana i els móns viscuts de les persones
desvalgudes. Es tracta de repensar els fonaments de
l’economia social en unes societats en què l’economia és cada cop més globalitzada, «terciaritzada» i
informatitzada, on els vincles socials i familiars es
transformen constantment, segons una tendència
irrefrenable, impulsats cap a un individualisme més i
més gran. El predomini dels projectes personals i de
l’expressivitat afectiva, així com cognoscitiva, dels
assumptes d’interès, la retirada cap a espais privatitzats de vida on cadascú negocia el seu itinerari de
vida i la menor importància dels espais públics concrets, condueixen a la vulnerabilitat i la precarietat
generalitzades de les relacions.
L’economia social i l’economia solidària
Reconstruir els mons viscuts de les persones seria la finalitat d’aquestes noves pràctiques socioeconòmiques. La perspectiva introduïda per la problemàtica
de l’economia solidària apunta, en efecte, tant a la
creació d’activitats com a la creació d’integració social per als individus en els seus espais familiars de
vida. Cap d’aquestes finalitats va sense l’altra, i la finalitat d’integració social és la que dirigeix la creació
d’ocupació, en el sentit que les demandes socials
dels usuaris en relació amb la integració social són
les que permeten crear ofertes de serveis, organitzacions d’aquestes ofertes i ocupacions.
Respecte d’això, les associacions de l’economia
social en la implantació dels serveis de proximitat ja
no poden limitar-se a identificar les necessitats socials no satisfetes i intentar donar-los resposta a partir dels seus recursos, competències, capacitat i implantació a través de les seves organitzacions; per
aquests serveis, que afecten la vida quotidiana, familiar i íntima de les poblacions i de les famílies, les
associacions han de possibilitar l’expressió i l’enunciació de les demandes socials de les poblacions, introduint-hi també aquestes com a actors de la construcció de les ofertes de serveis. Les ofertes i prestacions ja
no es calquen dels propis recursos de l’associació, ni
tampoc de les formes clàssiques de l’economia social, sinó que de vegades han d’implicar un canvi en
les modalitats d’organització del treball, de les competències i dels llocs de treball. La interacció entre
voluntaris-professionals, d’una banda, i usuaris de
l’altra, té com a conseqüència social la redefinició de
les tasques, dels llocs de treball, de les competències
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Reducció del temps de treball i redistribució dels
temps socials
Amb aquesta inflexió cap a fórmules d’economia
que intenten equilibrar els recursos no monetaris de
les donacions (voluntariat), els recursos de la distribució per transferència de diners públics a les associacions i els recursos de l’economia mercantil, i
també el treball voluntari i el treball professional en
funció de les demandes socials de les poblacions i
de les modalitats d’integració social, no n’hi ha prou
per repensar el voluntariat en les nostres societats.
Potser cal que aquestes, en les quals des del segle
XIX el temps global de treball no ha parat de reduirse21, es replantegin el voluntariat mitjançant una relativització generalitzada dels temps laborals obligatoris per a tots els individus; aquesta relativització
quantitativa del temps de treball de cada individu
possibilita la creació d’ocupacions per als desocupats de l’esfera econòmica, però també de temps
per a les activitats voluntàries associatives dels assalariats, part del temps de les quals es veu alliberat de
qualsevol constrenyiment i necessitat. Certes experiències de distribució i reducció de l’horari laboral
en empreses demostren que la preocupació, encara
minoritària i no desprovista d’obstacles culturals,
pel temps associatiu complementari no és insalvable. L’augment de la productivitat en la indústria i
els serveis estandarditzables pot continuar possibilitant la reducció global de l’horari laboral dels assalariats, que així podrien implicar-se en un conjunt de
multiactivitats salarials, voluntàries, familiars o comunitàries. La identitat de les persones ja no passaria per un únic canal del treball assalariat, sinó que
es convertiria en plural, en funció de múltiples activitats: treball obligatori, feina voluntària, pràctiques
famliars, de veïnat i amistat, accions polítiques per a
la implicació en l'àmbit personal en els assumptes
públics locals.
No sabem si aquest model de pluriactivitat i pluriidentitat veurà la llum o si de tot això se’n derivarà un
reforç de l’individualisme i de la retracció sobre l’espai privat; en canvi, amb el replantejament de l’educació de la ciutadania22, aquesta tendència històrica
de la disminució de l’horari laboral pot possibilitar la
redistribució generalitzada dels temps socials en les
nostres societats i la renovació de la inventiva social
en relació als temes socials sobre una àmplia gamma
d’activitats plurals. Encara que el risc que s’incrementin les desigualtats entre les diferents capes socials és molt gran; l’ús dels temps de descans, lleure i
voluntariat associatiu és una utilització que pot diferenciar-se segons el capital social, cultural i relacional dels individus: el temps de lleure, tant o més encara que el laboral, pot ser un temps en el qual es
desenvolupin noves desigualtats que el voluntariat

ha de tenir en compte. Aquest és el motiu pel qual,
més que pensar en la redistribució del treball en el si
de les societats, caldria estudiar els models de redistribució generalitzada dels temps socials.
Així doncs, la qüestió és política i sotmet a discussió noves formes de relació entre els poders públics i
les associacions voluntàries: fins a quin punt els Estats socials estan disposats a impulsar i finançar
aquesta redistribució generalitzada dels temps socials i la riquesa? En quina mesura situen la qüestió
del sentit de la vida, la felicitat i la dignitat dels subjectes socials en el centre de les seves finalitats? Fins
a quin punt els elegits polítics es converteixen en catalitzadors dels canvis que no són sotmesos a les finalitats exclusives de relegitimació política? En quina mesura, en relació amb aquesta finalitat de
redistribució dels temps socials que obre noves
perspectives per al voluntariat, renegocien amb les
associacions uns nous rols sense sotmetre’ls als seus
objectius funcionals i a les seves estratègies?

Cap a unes noves relacions entre economia
social o solidària i Estat?
Si bé és desitjable que s’estableixin unes noves relacions entre la societat civil i l’Estat, aquestes no poden conduir a la ruptura de la regulació estàtica que
permet, sinó atenuar-lo o eradicar-lo, sí replantejar
una vegada i una altra el problema de les desigualtats produïdes pel mercat, desigualtats cada cop
més accentuades que, amb la constitució de minories no representades en les instàncies de la societat
(gestió de l’atur, gestió de la ocupació), sembla que
constitueixen un dels aspectes centrals de la problemàtica social; les relacions entre aquestes instàncies autònomes (societat civil i Estat) s’han de desenvolupar en el sentit d’una relació contractual
entre les instàncies esmentades que permeti, al mateix temps, la complementarietat de les solidaritats
concretes i familiars amb les solidaritats abstractes i
invisibles de l’Estat –que també produeixen individualisme–, i l’emergència d’economies territorials
més complexes que responen a les finalitats polítiques dels ciutadans i a l’expressió socialitzada i debatuda de les seves demandes socials en nous espais
públics, no controlats i instrumentats pel poder23.
Respecte d’això, podem emetre la hipòtesi d’un dret
a la iniciativa autònoma, garantit pel poder públic,
que remet a unes finalitats d’utilitat social debatudes i explicitades democràticament entre els agents
públics i els agents de l’economia social o solidària24. Aquestes finalitats no són les que institueix i
decreta el poder públic, sinó que són fruit d’un
compromís negociat entre l’Estat social i els agents
de la societat civil, voluntaris, professionals i usuaris.

21 MARCHAND O., THELOT C. (1997), Le travail en France,
1800-2000, París, Nathan ; GORZ A. (1988), op. cit.
22 Una perspectiva així hauria de portar els moviments d’educació popular a replantejar-se les seves estratègies i finalitats,
front d’atac primordial que permet articular els temps socials de
l’existència.

23 EME B., LAVILLE J.-L. (Dir.) (1994), op. cit.
24 EME B., LAVILLE J.-L. (1996), « L’intégration sociale entre
conditionnalité et inconditionnalité », Revue française des affaires
socials, n. 3, juliol-setembre.
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Aquest dret a la iniciativa autònoma del voluntariat
podria convertir-se en un nou dret social i econòmic
en el si de les societats que, en la perspectiva d’una
redistribució dels temps socials, reforçaria les intervencions associatives en benefici d’una societat basada en una solidaritat i justícia més grans.

és de £13.100 milions. Les societats benèfiques generals donen feina a 485.000 treballadors remunerats i es beneficien de la labor voluntària de més de
3 milions d’individus. La despesa actual bruta puja a
£12.500 milions i els actius d’aquestes societats s’estimen en £39.800 milions.
L’Office for National Statistics [Oficina Nacional
d’Estadística] calcula que les societats benèfiques
generals contribueixen amb £4.500 milions
(0,67%) al Producte Interior Brut. S’ha calculat una
mesura alternativa de la contribució a l’economia, el
«valor afegit», i segons aquest mètode les societats
benèfiques contribueixen amb £4.900 milions, o el
0,72% del PIB. Cap d’aquestes mesures econòmiques reflecteix veritablement la contribució general
del sector del voluntariat, en especial no reconeixen
la significativa contribució de la labor dels voluntaris. Els càlculs basats en la contribució de l’esforç
dels voluntaris a les societats benèfiques generals a
través del lliurament i gestió de serveis directes suggereixen que es poden afegir £7.900 milions més al
càlcul del valor afegit fins arribar a un total de
£12.800 milions, és a dir, el 1,89% del PIB.

Sr. Nigel Tarling
Nacional Council Voluntary Organisations
Treballadors voluntaris, Ocupació i Acció
Social
Introducció
El sector de voluntariat (ONG/associacions) ha existit durant segles al Regne Unit. De fet, a Anglaterra i
Gal·les va aparèixer la Charity Act [Llei de les societats benèfiques] el 1601 i moltes de les organitzacions de voluntariat més importants es van constituir el segle passat o a principis d’aquest.
No obstant això, caldria especificar que sobretot
durant els darrers vint anys ha augmentat extraordinàriament el nombre d’organitzacions en el sector
del voluntariat. No es tracta d’un fenomen aïllat, tal
com es pot observar a partir dels estudis desenvolupats pel Johns Hopkins Studies «The Emerging Sector» [El sector emergent] i «The Emerging Sector Revisited» [Retorn al sector emergent] així com la
recerca de la Comissió Europea per a la preparació
del document «Communication on Promoting the
Role of Voluntary Organizations and Foundations in
Europe» [Comunicat sobre la promoció del paper
de les fundacions i organitzacions de voluntariat a
Europa]. És visible que arreu d’Europa està canviant
el paper de les organitzacions de voluntaris a mesura que molts Estats Membres encarreguen serveis
(especialment en el camp del benestar social) al sector privat (amb ànim de lucre) i el del voluntariat.
Aquesta tendència s’observa al Regne Unit, amb
més força després de la Community Care Act [Llei
d’assistència comunitària] de 1990, per la qual s’animava les autoritats públiques a contractar serveis
en els sectors privats i de voluntariat. La conseqüència ha estat un augment de les responsabilitats d’aquest sector i dels seus ingressos. D'altra banda, ha
creat tensions prou importants, ja que les organitzacions de voluntariat es queixen de no rebre un finançament adequat pels serveis que se’ls demanen,
i que el finançament és molt restringit, s’adjudiquen
contractes específics en lloc de subvencions globals.

L’ecologia del sector de voluntariat
del Regne Unit
Si bé hi ha 135.000 societats benèfiques actives en
el Regne Unit, el pes econòmic del sector es concentra en un nombre relativament petit de grans organitzacions –el 88% dels ingressos bruts correspon a
menys del 10% de les organitzacions. El nombre general de societats benèfiques generals continua
augmentat a una velocitat d’aproximadament
3.000 organitzacions per any.

Creixement de l’economia del sector voluntari
els anys 1990
Durant els anys noranta els ingressos bruts de les societats benèfiques generals ha augmentat en una
quarta part en termes reals. No obstant això, gairebé tot el creixement es va produir a principis dels
noranta; en els darrers anys l’economia del sector
voluntari al Regne Unit ha estat pràcticament estàtica. Significativament, mentre el creixement del sector de voluntariat en termes d’ingressos queda marginalment per darrere de la tassa de creixement de
l’economia, la contribució del sector al PIB continua
creixent, amb una taxa anual un 2% per sobre de la
taxa de creixement de l’economia. Tanmateix,
aquesta taxa és modesta en comparació a la de la
primera meitat dels anys noranta, quan la contribució de les societats benèfiques generals al PIB creixia
amb una taxa que doblava la del mateix PIB.
La darrera anàlisi demostra que la concentració
d’activitat econòmica en les organitzacions més
grans està creixent. Les organitzacions més grans
(amb uns ingressos anuals superiors als £10 milions)

El volum general del sector del voluntariat
al Regne Unit
La grandària general del sector del voluntariat al
Regne Unit en termes d’ingressos bruts i tal com
queda definit per les societats benèfiques generals
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creixen tant en nombre com en mida mitjana. Aquesta
situació pot respondre al fet que els mercats fonamentals del sector del voluntariat estan madurant o
que de fet ja han assolit l’etapa de maduresa.
Hi ha senyals d’un creixement molt modest en les
organitzacions més petites (amb uns ingressos
anuals inferiors a £100.00) que es poden explicar,
fins a cert punt, per l’aparició de fons procedents de
la Loteria Nacional en els comptes de les societats
benèfiques. En conseqüència, la franja intermèdia
(amb uns ingressos anuals d’entre £100.000 i £10
milions) s’està aprimant. Una anàlisi detallada suggereix que, a diferència de les organitzacions més
grans, no inverteixen en la recaptació de fons, que
confien més en els ingressos reportats i no posseeixen actius significatius sobre els que generar dividends importants mitjançant inversions. També
apareixen indicis d’una competència considerable
en aquests ingressos reportats en l’àmbit dels serveis
socials personals per part de les associacions d’allotjament i les autoritats locals.
D’aquesta manera, on queden els recursos humans per al sector?

finició també constitueix una característica de l’activitat dels sector de voluntariat. Es calcula que les societats benèfiques generals donen feina a més de 3
milions de treballadors sense remuneració i aquests
contribueixen amb l’equivalent de quasi 1,6 milions
de llocs de treball a jornada completa. S’ha assignat
un valor econòmic a aquesta activitat voluntària,
que arriba als £12.000 milions, dels quals £8.000
milions són en termes de treball de servei directe o
suport administratiu; els £4.000 milions restants corresponen a la recaptació voluntària de fons.
Tot i que els nivells d’ocupació han crescut en el
sector durant els anys noranta, el cas de les persones
en l’atur que es fan voluntaris per tal d’aprendre habilitat i aconseguir experiència de treball a fi de trobar un lloc de treball remunerat és el tema d’un debat cada vegada més intens. Per una banda, les
successives enquestes en el Regne Unit han observat
que és menys probable que les persones en l’atur
prenguin part en treballs voluntaris en lloc de col·locacions de treball remunerat. L’enquesta General
Household de 1981 va observar que a la Gran Bretanya únicament el 16% de persones a l’atur s’havien fet voluntaris durant els dotze mesos anteriors,
en comparació amb el 24% de persones amb una
feina remunerada (OPCS, 1983). La National Survey
of Volunteering [Enquesta Nacional del Voluntariat]
de 1997 va informar d’unes taxes de participació
encara més diferenciades entre aquells que es troben dins del mercat laboral remunerat i els que n’estan fora (Davis Smith, 1998). Tant l’anterior Govern
conservador, amb el seu programa de voluntariat
«Make a Difference» [Marca la diferència], com el Govern laborista actual amb la seva proposta «Millennium Volunteers Scheme» [Programa de voluntariat
Mil·lenni] han emfasitzat la importància i els beneficis indirectes potencials per a les persones que es
troben a l’atur si participen en el treball voluntari. És
més, el programa contra l’atur «New Deal» [Nou
Tracte] del Govern actual encoratja activament les
persones joves desocupades a treballar en organitzacions voluntàries (a canvi de beneficis remunerats).

Els recursos humans del sector del voluntariat al
Regne Unit
Els recursos humans del sector del voluntariat al
Regne Unit abasten tant treballadors remunerats
com sense remunerar (voluntaris). Només una quarta part de les societats benèfiques generals donen
feina a personal remunerat. Aquestes societats donen feina a 485.000 treballadors pagats, que representen el 2,2% de tots els treballadors, que contribueixen amb l’equivalent a 319.000 treballadors a
jornada completa. D’aquesta manera queda clarament destacada la significativa contribució dels treballadors de mitja jornada i els temporals, en un total de 194.000 i 44.000 respectivament. Com era
previsible, els treballadors remunerats es concentren en les organitzacions més grans. Tres quartes
parts dels treballadors remunerats són dones en
proporcions similars a jornada completa i a mitja
jornada. El Regne Unit no té un salari mínim interprofessional, però el govern actual intenta introduirne un en un futur pròxim. Es calcula que si el salari
mínim s’estableix entre £3,50 i £4,00 per hora, les
despeses de personal per a les societats benèfiques
generals augmentaran entre £42 i £87 milions, si
s’assumeix que es mantenen els mateixos nivells de
personal. L’impacte més important s’observarà en
les organitzacions més petites i les que donen feina
a treballadors a mitja jornada.
Una de cada deu organitzacions informa que part
del seu personal remunerat assumeix un sacrifici en
el salari i quatre de cada cinc organitzacions van informar que part d’aquest personal remunerat treballava hores extra com a voluntaris.
La contribució del treball no remunerat no només
és significativa en termes de volum, sinó que per de-

El paper canviant del sector del voluntariat i els
efectes en el mercat de l’ocupació
La darrera dècada ha demostrat que el sector voluntari del Regne Unit ha crescut considerablement en
termes d’ocupació, nombre d’organitzacions, ingressos i despeses. Aquesta situació s’ha produït en
el context d’una «privatització» de molts serveis de
benestar social que anteriorment realitzaven les institucions públiques. En conseqüència, ha provocat
un efecte en el mercat laboral, on molts llocs de treball en institucions públiques han estat substituïts
per llocs de treball del sector del voluntariat. S’ha repetit moltes vegades una queixa en el sentit que
aquests nous llocs de treball tenen un nivell de retribució inferior, fet que s’ha convertit en una font im136
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portant de controvèrsies entre els sindicats i aquest
sector. Un altre assumpte a tractar ha estat la capacitat de les organitzacions de voluntariat per atraure
voluntaris. Tradicionalment, al Regne Unit aquestes
organitzacions han jugat un paper de suport als serveis administrats per l’Estat. En els darrers deu anys
aquest plantejament ha canviat i moltes persones es
pensen dues vegades el fet de convertir-se en voluntaris per serveis que consideren responsabilitat de
l’Estat. També es dóna el problema de l’augment
del professionalisme en el sector. Això comporta dificultats a l’hora de treballar amb un personal «professional» remunerat per una banda i per l’altra amb
voluntaris sense remuneració que estan disposats a
aportar algunes hores a la setmana per donar suport
a l’organització.
També existeix una inquietud creixent per part
de les organitzacions privades (amb ànim de lucre)
que estan preocupades pel que consideren una
competència deslleial per part de les organitzacions
de voluntariat. Moltes organitzacions de voluntariat
es beneficien d’exempcions fiscals y nombres significatius de voluntaris sense remuneració, així com
subsidis de les institucions públiques. Per aquests
motius, resulta particularment difícil per a les empreses privades competir amb les organitzacions de
voluntariat. El cas de les botigues de societats benèfiques és un clar exemple de com aquestes societats
comercialitzen béns nous i de segona mà a preus
més barats que els seus competidors amb ànim de
lucre. Fins al moment, aquest fet ha causat algunes
dificultats, però no ha provocat problemes importants, com el que va afectar la Creu Roja a Bèlgica
l’any passat; en aquest cas, la flota d’ambulàncies
de la Creu Roja belga va romandre immobilitzada
durant gran part de l’any mentre un competidor del
sector privat presentava un cas en els tribunals acusant-la de competència deslleial.

globalització provoca una crisi molt profunda en els
Estats desenvolupats, en la mesura que havien bastit
una protecció social molt forta.
L’època gloriosa en què la regulació econòmica i
social es basava en un model de treball a temps
complet, regular i amb contracte indefinit ha passat
a millor vida; això és ben sabut per tots els que sou
en aquesta sala. Però no és solament això, estem
instal·lats en l’època de la desindustrialització i això
representa una autèntica revolució de la qual no
sempre som prou conscients.
La producció de molts béns es desplaça d’un dia
per l’altre cap a diferents regions d’un mateix Estat,
o fins i tot a altres regions del món.
Per primera vegada a la història, el desenvolupament econòmic dels països ja no comporta un creixement de l’ocupació sinó tot el contrari. A tots els
països on augmenta el PIB, el creixement sempre s’aconsegueix en detriment de la mà d’obra ocupada.
Estem passant, doncs, d’un model de societat a
un altre. I això pot sonar molt maximalista, però és
la realitat. Estem vivint alguna cosa més que una crisi global, estem experimentant un canvi d’època. El
model actual ha fet emergir un altre cop unes noves
exclusions i està donant pas a societats més fragmentades, societats duals en què els exclosos no
són explotats directament pels empresaris, sinó simplement deixats al marge, a l’atur i en la frustració.
Els treballadors més preparats i amb certes garanties d’estabilitat laboral han perdut la consciència de
classe o s’han desclassat realment. Els sindicats pateixen una crisi que va molt més enllà de la pèrdua
d’afiliació i més encara de militància. Simultàniament, els governs redueixen les partides socials en la
majoria de països, es desentenen ben sovint de serveis col·lectius de caràcter públic o, en el millor dels
casos, subcontracten aquests serveis a cooperatives,
empreses de serveis de recent aparició o associacions sense ànim de lucre.
A Europa s’ha produït una espectacular transformació del treball. Han augmentat la inestabilitat i la
precarietat laboral (fins i tot en els nivells més alts);
s’han disparat les contractacions temporals i a
temps parcial...
Mentre en els països avançats s’està discutint la
implantació de la setmana de trenta-cinc hores, alguns estudis ja posen en evidència que és inevitable
repartir el treball fins a uns extrems que avui molta
gent es nega a acceptar.
L’eliminació gradual de la necessitat de mà d’obra ens convida a considerar de diferent manera de
com ho fèiem fins ara l’exclusió social i a relacionarla directament amb els canvis en el mercat de treball. La pregunta clau de l’acció social fins ara, «com
inserir els nostres exclosos en la societat?», es
transforma en una altra pregunta tan o més difícil
de contestar: «com les persones continuaran participant de l’economia quan ja no tinguem més
necessitat del seu treball?».
En el marc d’aquest Congrés Europeu del Voluntariat, totes les qüestions que he anat apuntant i

Fonts d’informació
Voluntary Sector Almanac 1998-99 publicat el
juny de 1998 per NCVO
Volunteering for Employment, an Examination of
the Link between Volunteering and Employability
(Dr. Justin Davis Smith, Pat Gray, Institute for Volunteering Research, 1998)

Sr. Àlex Masllorens
President de la Fundació Futur
L’auge del voluntariat és un fenomen que es produeix, sobretot, en les societats opulentes occidentals, en les societats del benestar.
Dir avui que l’Estat del Benestar està en crisi em
sembla, des de la perspectiva occidental des de la
qual nosaltres observem el món, una excessiva mostra de cinisme.
En el marc d’aquest Congrés europeu i d’aquesta
taula rodona en concret, el que ens interessa és recordar com la forta competitivitat que representa la
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plantejant fins aquí ens remeten, al meu entendre, a
unes quantes preguntes concretes: quin és el paper
del voluntariat i de les associacions de voluntariat en
aquesta nova situació que es descriu?; com pot el
voluntariat participar activament en la definició i el
desplegament de polítiques de desenvolupament
comunitari?; com es pot integrar el voluntariat en
els programes socials, en els serveis de proximitat i
en les iniciatives d’economia social?; i finalment, representa el voluntariat una distorsió del mercat laboral o, al contrari, l’associacionisme pot ser un bon
generador d’ocupació?
En definitiva, quin sentit pot tenir el voluntariat
en una època de crisi i de trasbalsament, que afecta
el que fins ara havia estat un dels drets fonamentals
de la persona humana (el dret al treball) i tots els altres drets que se’n deriven, com ara el dret a l’habitatge, el dret a l’educació, el dret a la salut, el dret al
lleure, etc.?
Intentaré respondre a aquestes preguntes des de
la meva reflexió personal i amb la brevetat que ens
exigeix l’estructura d’aquest congrés.
D’entrada, em sembla que si l’entorn social està
canviant tant com hem vist, difícilment el voluntariat social i les mateixes associacions de voluntariat
social podrien continuar sent i comportant-se com
si res no hagués passat.
Encara sento dir alguns cops, per part d’alts responsables d’associacions, que l’Estat és l’únic responsable de donar resposta a les demandes socials,
ja que les lleis recullen el dret de tots els ciutadans a
gaudir dels drets fonamentals que es descriuen a la
Constitució.
Els estats europeus havien rebut per part de tots
l’encàrrec de donar resposta pràctica a les necessitats dels més dèbils. Havíem delegat aquesta responsabilitat en els estats. Va ser època d’universalització
d’algunes pensions, d’establiment de rendes d’inserció i d’extensió i de millora de determinats serveis
públics. Però la felicitat no va durar prou. De seguida
va arribar la crisi financera de l’estat i, sobretot, amb
la caiguda dels règims comunistes i la globalització, la
crisi ideològica de l’Estat del Benestar.
En aquest moment em sembla que un dels punts
clau del debat és si l’actuació del tercer sector substitueix –i segons alguns, en fa el joc– les obligacions
de l’Estat, o bé si entenem que la responsabilitat és
–i potser hauria hagut de ser sempre– de tota la societat i l’Estat no té ni tenia per què arribar on arribava –i millor– la societat en forma d’entitats no lucratives.
Dit d’una altra manera, potser ha arribat l’hora de
reconèixer que havíem tingut un excés de confiança
en el paper de l’Estat com a protector dels ciutadans
i com a organitzador de la vida i de l’interès comuns. I que potser aquesta actitud pot haver estat
perjudicial per a tots, perquè va fer que la major part
de la societat es desentengués d’allò que a tots ens
hauria hagut d’afectar.
En tot cas, la realitat actual també amaga un perill
molt gran que és el d’aplicar la llei del pèndol i que,

amb els nous aires ultraliberals que arriben de l’exterior, caiguem en el parany de renunciar a exigir a
l’Estat allò que sí que pot garantir i que té l’obligació
de garantir; sobretot en un context com l’europeu
en què l’Estat ha tingut un paper clau de reequilibrador que no crec que amb el canvi d’època hagi
de perdre en absolut.
Així doncs, com a primer punt, crec que caldria
retrobar l’equilibri entre el paper de l’Estat i el paper
de la societat civil, especialment a través del tercer
sector.
Hi ha persones, i perdoneu que ho digui clarament, que han trobat en el tercer sector un lloc de
treball i un «modus vivendi». També entre assalariats d’organitzacions sense ànim de lucre i de sindicats hi ha persones que es neguen a acceptar la conveniència que en el tercer sector hi convisquin en
règim d’igualtat l’assalariat professional i el voluntari.
Hi ha fins i tot dirigents del tercer sector que es
neguen a acceptar que l’Estat no pot arribar a totes
les necessitats i que potser ni tan sols no és bo que
ho intenti. Això comporta acceptar que les organitzacions i associacions tenen tanta responsabilitat
com l’Estat a l’hora d’organitzar una societat més
justa i més equitativa, ja que és tota la societat la
que ha d’assolir una major justícia i no solament els
dirigents polítics que se sotmeten al vot dels ciutadans cada quatre anys.
Si els problemes són de tots, per quin motiu els
han de resoldre només les administracions quan hi
ha prou entramat social per intentar donar resposta
a tots els problemes?
La qüestió que plantejo no té fàcil solució, perquè
alguns sectors s’han acostumat a dependre únicament de les subvencions públiques, encara que arribessin tard i malament. I fins i tot dintre de moltes
d’aquestes organitzacions cada cop es qüestiona
més el paper del voluntariat i se li exigeix una preparació i una disponibilitat que no sempre s’adiu amb
el nivell de responsabilitat i de participació que després se li concedeix en el si de les organitzacions.
Crec que en aquest context, el voluntariat social
ha de patir una transformació en profunditat, que
passa per un canvi de mentalitat i una adequació a
les noves circumstàncies.
El voluntariat i els assalariats de les entitats sense
ànim de lucre són i seran claus per dur a bon terme
amb eficàcia i amb costos assequibles polítiques de
desenvolupament comunitari i iniciatives d’economia social. El problema, almenys a Espanya, és que
sovint les administracions pretenen que aquesta tasca tan necessària la facin les entitats sense ànim de
lucre lluitant contra tots els elements.
Un altre problema de difícil solució és que en
aquests nous temps, les transformacions que s’esperen per part del tercer sector tenen uns costos i algú
els ha d’afrontar. Tal com això s’està plantejant des
de fa temps en altres països, i tal com pinten les coses aquí, em sembla clar que el que cal trobar són
fórmules perquè tota la societat en pagui els costos
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sense endeutar més l’Estat. I aquestes fórmules existeixen, però hi ha d’haver una autèntica voluntat
política i social per a posar-les en marxa.
Per exemple, per la via legislativa es pot aconseguir que els costos de certes mesures els paguem
entre tots. Citaré només un exemple que conec bé:
el cas de les empreses d’economia social. Espanya és
un dels pocs Estats europeus que no ha legislat cap
tipus de bonificació fiscal o social per a les entitats
no lucratives que es dediquin a aquesta activitat.
D’aquesta manera, els qui optem per donar feina
al major nombre possible de persones (i a més persones que pateixen exclusió) juguem amb les mateixes condicions legals i impositives que els qui intenten fer el màxim de diners amb el mínim nombre de
treballadors possible.
Ha arribat l’hora de dir que si l’Estat vol de debò
tenir un aliat en el tercer sector per combatre l’exclusió i facilitar la cohesió social, ha de deixar de posar traves al funcionament de les entitats i ha de
col·laborar amb elles amb un sentit de responsabilitat compartida.
Avui, moltes entitats tenim la sensació no solament de no tenir un aliat en l’Estat, sinó de lluitar a
vegades contra la burocràcia administrativa.
Però hi ha molts fets que em sembla que ens han
de fer mirar el tercer sector amb esperança, no solament per la feina que pot fer en nom de tota la societat (i això sol ja ho valdria), sinó també perquè a
tot Europa –i també comença a fer-ho aquí– el sector no lucratiu està generant un nombre cada cop
més important de llocs de treball. No és incompatible «no tenir ànim de lucre» com a projecte d’interès social amb el fet que aquest mateix projecte
creï llocs de treball. I tampoc no és incompatible,
sinó tot el contrari, que el tercer sector creï llocs de
treball i que continuï necessitant del voluntariat per
dur a terme tot un seguit de tasques que resulten
imprescindibles.
El voluntariat pot continuar aportant a les societats un munt d’energia i d’imaginació als quals no
hauríem de renunciar. Sense anar més lluny, una
bona part de les iniciatives socials que s’han emprès
en el nostre país en els darrers anys s’han iniciat en
forma d’associacions de voluntariat, la qual cosa no
treu que molt probablement moltes d’aquestes iniciatives acabin donant feina després a un bon nombre de persones. En tot cas, aquí rau un dels reptes
de les associacions de caràcter social: a saber diferenciar sempre el que són tasques de voluntariat i
les que a partir d’un determinat moment només poden ser cobertes per persones amb un determinat
currículum, que moltes vegades només es troben en
el mercat de treball.
Entre les moltes raons que justifiquen donar suport a les iniciatives del tercer sector, n’hi ha algunes que es poden plantejar en termes estrictament
econòmics. Diversos estudis i experiències reeixides
confirmen que el consum local de béns i de serveis
afavoreix la creació i el manteniment d’empreses locals. Això serveix exactament igual per a les empre-

ses d’economia social com per als nous jaciments
d’ocupació. Aquestes empreses ocupen personal local i paguen impostos que permeten finançar directament serveis a la població.
L’economia d’escala es pot aplicar a les empreses
socials. De fet ja n’existeix alguna experiència. Actualment, el tercer sector ja està oferint suficients
serveis a Catalunya i a la resta de l’Estat perquè es
puguin beneficiar unes associacions i empreses socials del que ofereixen i produeixen les altres.
També es pot fer funcionar, doncs, l’economia
d’escala en l’àmbit social, de manera que s’optimitzin els pocs recursos que hi ha per a accions socials i
s’eviti en la mesura del possible que aquests pocs recursos vagin a parar a mans d’empreses privades
quan el tercer sector ha de comprar determinats
béns.
Alguns cops, aquests serveis s’ofereixen en forma
d’intercanvi, de manera que s’estalvien diners i recursos i, en alguns casos, s’estalvien impostos, aplicant per la via dels fets consumats allò que tal vegada hauria hagut d’aplicar l’administració per facilitar
la supervivència i el creixement del sector no lucratiu.
S’està intentant que aquest mateix criteri es pugui aplicar a l’estalvi. Algunes altres entitats de voluntariat intenten des de fa uns mesos donar forma
a algun tipus d’iniciativa de banca ètica o banca solidària, com ja existeix en altres països des de fa
molts anys. Pot semblar utòpic, però hi ha bancs
ètics i solidaris que funcionen a Suïssa, a Holanda, a
Anglaterra, a Alemanya, a França, i fins i tot en molts
Estats del Tercer Món, en un intent d’evitar que els
estalvis que genera el tercer sector vagin a parar inevitablement al sector lucratiu o a crèdits que només
fomentin el consum.
De la mateixa manera que en l’àmbit local es reconeixen com a seriosos els estudis segons els quals,
si cada llar inverteix una petita suma setmanal en
productes de la mateixa ciutat o del propi país, és
possible de crear desenes de milers de llocs de treball anuals, si ens acostuméssim a consumir el màxim de productes i serveis de cooperatives, entitats
sense ànim de lucre, empreses d’inserció i de serveis
i, en general, del sector no lucratiu, també seria possible que aquest sector anés creixent en quantitat i
en qualitat.
Els serveis de proximitat i, en general, tots els de
caràcter social d’atenció directa al ciutadà, entre els
quals, no ho oblidem, sembla que hi ha la major
part dels nous jaciments d’ocupació, presenten el
gran avantatge de ser més a prop de les persones,
més a prop dels consumidors finals. Teòricament
això hauria de fer més fàcil de convèncer el ciutadà
de la bondat de triar l’oferta del tercer sector.
Avui sembla haver-hi un corrent d’opinió favorable per a una economia de caràcter solidari, sempre
que no resulti més cara que els serveis amb afany de
lucre i la qualitat sigui igualment bona.
És en aquest context que crec que hi ha lloc per a
un nou concepte de voluntariat. A la creació de llocs
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de treball que avui està oferint el tercer sector a partir dels serveis de proximitat i de les empreses socials, s’hi ha d’afegir per força el treball de voluntaris
i voluntàries que ajudin a rendibilitzar l’esforç dels
assalariats d’aquestes entitats. És perfectament legítim que es faci, precisament pel caràcter de servei
social d’aquestes entitats. També perquè, en la mesura en què trobin voluntaris que donin suport a la
seva acció, crearan més llocs de treball. I estic convençut que el tercer sector serà, en termes relatius,
el que crearà més feina en els propers anys.

voluntaris o oficines de coordinació locals i supraregionals.
Encara amb més rapidesa s’està configurant un tipus de participació ciutadana com a resultat del
desenvolupament complet dels coneixements dels
experts sobre el repartiment de les tasques socials.
Avui dia tenim més coneixements que mai sobre el
medi ambient, la protecció interna, les causes de
la violència juvenil, la demència, la drogoaddicció, la
indigència, etc., gràcies al fet que hem format experts i hem dissenyat alguns programes especials. És
una tasca comuna de tots aconseguir que els ciutadans i el seu entorn participin més activament que
mai, recordar-los els seu deures, assessorar-los, instruir-los, exercitar-los i confiar en la seva acceptació.
Les nostres estratègies per superar els problemes
tindran èxit si fan participar als ciutadans i els arriben de forma total i duradora, si desperten el seu interès i poden influir més o menys conscientment en
els seus costums quotidians i en les seves maneres
de treballar i consumir.
La implicació social voluntària de les persones a
les acaballes de la societat industrial europea serà
cada vegada més un bé escàs, valuós, examinat
científicament, coordinat i instrumentalitzat des de
les més diverses parts. La implicació natural, que
eludeix l’Estat i la planificació, forma part d’aquest
procés de la mateixa manera que els antics tipus de
compromís de col·laboració en agrupacions i associacions. Els voluntaris especialment formats, amb
despeses retribuïdes, i els grups organitzats segons
un interès comú (pressure groups) també formen
part d’aquest moviment, com també en formen
part els cada vegada més nombrosos grups de ciutadans que exerceixen de multiplicadors i moderadors davant la gran quantitat de problemes socials
altament complexos.
(Prevenció/local Agenda 21, etc.)
Aquesta complexa situació amb prou feines es
pot mesurar amb exactitud ni registrar mitjançant
xifres. Per Alemanya és especialment difícil intervenir d'una manera que abasti tot l’Estat a causa de la
gran varietat d’associacions i organismes titulars i
del principi de subsidiarietat protegit constitucionalment.
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Sozialministerium, Baden-Württemberg
El voluntariat entre la participació
ciutadana i els programes de creació de
treball
Informe europeu en defensa d’un projecte
de democràcia
La diversitat de la implicació
A gairebé tots els països europeus s’està creant un
tercer sector entre el mercat del treball i la vida privada. Diverses formes d’autoajuda, cooperatives,
serveis d’ajuda de l’Església, associacions modernitzades, borses de voluntaris, formes mixtes entre voluntariat, programes d’ajuda amb suport de l’Estat
(per ex., gratificació simbòlica d’activitats d’ajuda
en el sector de l’assistència, la cura, la sanitat, la drogoaddicció, la seguretat viària o protecció de la natura sota la direcció de personal especialitzat) i nous
tipus d’iniciatives ciutadanes, s’estan apropant acuradament les unes a les altres, s’encadenen i organitzen conjuntament campanyes públiques. En alguns països s’han creat serveis d’organització de

L’economia i el voluntariat
Els aparells polítics dels estats socials estan involucrats en nombrosos aspectes del voluntariat. La política fiscal i de subsidis, les subvencions a associacions i programes de formació, els recursos de locals
i les despeses d’investigació en el sector del voluntariat es tramiten en l’àmbit de les infraestructures
com a despeses totalment dignes de ser considerades. Tanmateix, encara no es pot parlar d’una política de control ni de possibilitar (enabling), més aviat
d’intents individuals, en part amb recursos financers
de fundacions i associacions privades que, per
aquesta raó, sempre es comprometen amb un seg140

001-221 Ponències.qxd 29/7/10 10:55 Página 141

ment concret del voluntariat (Dones i Voluntariat,
Joventut i Treball Voluntari, programes de subvencions regionals, hospicis, medi ambient, etc.).
Amb la dissolució de la societat industrial i la seva
transformació en una societat de serveis es fa evident l’anacronisme de moltes formes de voluntariat
que hi havia fins ara. Es va desenvolupar a l’ombra
del treball retribuït massificat, tapant forats, oferint
alternatives a treballs rutinaris imposats per tercers,
superant la mentalitat «estreta» de la pròpia família i
municipi o, si més no, revitalitzant-la. El valor de
l’activitat depenia cada vegada més de les escales
de valors de la feina retribuïda.
Cada vegada amb més freqüència, les associacions utilitzen l’argument del valor en diners que representaria la feina dels voluntaris en el producte social brut.
Moltes persones actives aspiren a una feina totalment o parcialment retribuïda, per exemple a cases
per a dones maltractades, centres per a mares, cases
per a joves, associacions esportives, centres d’assessorament o associacions d’autoajuda. La seva implicació fa que canviï el concepte anterior, necessiten
un compromís, han de defensar la seva eficàcia
quan han de fer front a organismes titulars i a especialistes retribuïts, per trencar amb la idea que si les
tasques de cooperació estan mal retribuïdes és perquè no són res seriós. Molts projectes se serveixen
de formes de servei molt estructurades com la prestació social substitutòria o l’exercici de l’«Any social
voluntari».
El voluntariat arriba d’un segon desenvolupament totalment pressionat. El canvi de l’estructura
econòmica, la globalització i el canvi generacional
condueixen a turbulències en els mercats de treball i
en les finances públiques. La qualitat dels mercats
de treball es modifica a llarg termini i mostra els
llocs on part de les treballadores es convertiran en
«perdedores de la modernització» (aturades de llarga duració, joves estrangeres, etc.). Tot és arrasat
per la xifra total de persones aturades, entre el 5% i
el 25% de la població als estats europeus –en qualsevol cas, massa per a la pau social, la igualtat d’oportunitats i els sistemes de seguretat social.
El voluntariat es revela com un instrument integrador i creador d’un sentit, per proporcionar un
treball adient a les persones aturades, tot i que sense
retribuir, i com a sector en què a través d’iniciatives
del «segon mercat de treball», poden crear-se programes de formació, subvencions per a despeses salarials i nous llocs de treball, encara que predominantment sigui amb uns salaris baixos. Això està
molt estès a Alemanya, en els nou Länder de la Federació, a causa de l’alta taxa d’atur.
Les iniciatives per a la creació de feina (les oficines
de treball es fan càrrec dels costos salarials) s’assignen a camps d’activitat que han estat iniciats en
part pel voluntariat. De sobte, «serveis de menjadors universitaris» (servei de cuina de mares d’alumnes) es converteixen en llocs de treball alternatius
del sector gastronòmic i alguns serveis de visita a re-

sidències de la tercera edat es converteixen en tasques d’assistència social. Aquesta sembla ser l’única
manera adient d’arribar als grups de risc del mercat
de treball.

Atur i voluntariat
En el voluntariat, en general, el grup dels aturats
està subrepresentat, és a dir, rebutja les lloades activitats que donen un sentit. Més aviat s’impliquen en
formes d’autoajuda i projectes a curt termini. Qui
inclou en el tercer sector, sense distinció, totes les
activitats professionals de beneficència pública,
obté grans xifres. Les associacions de beneficència
pública alemanyes donen feina en una mesura similar als consorcis de l’automòbil. Afirmen que disposen aproximadament del mateix nombre de «treballadors no retribuïts» (és a dir, voluntaris). També en
aquest cas, els límits són fluctuants. Els extreballadors o aquells amb contractes temporals treballen
com a voluntaris i antics voluntaris entren en llocs
retribuïts. Les noves línies d’intersecció de la societat
de serveis a Europa encara passen a través dels organismes dedicats a l’interès social i a les associacions
de beneficència pública. Fins i tot han de produir
prestacions de serveis competitius i de càlculs ajustats. El seu compromís amb els implicats i el seu foment del voluntariat en si, o, si més no, de les pretensions humanes relacionades amb això (per
exemple, disposar de molt de temps) no surten a
compte si les associacions no capten recursos per
fer-los.
Per tant, també per a les associacions són atractius els mitjans del mercat de treball, sobretot si
converteixen els ciutadans implicats en treballadors
assalariats subjectes a instruccions.
Mentre les escales de valors depenguin tant de la
feina retribuïda i el voluntariat (A Alemanya) no hagi
desenvolupat un concepte i una naturalitat generals, els instruments del mercat de treball tindran
més aviat un efecte contraproduent.
Per cada un dels pocs casos en què s’ha pogut
col·locar persones en el mercat de treball a través
dels àmbits d’acció ciutadana, existeixen moltes
persones molestes, sobretot perquè senten que la
seva implicació al voluntariat és un món oposat a la
feina retribuïda.
Això també es pot aplicar en relació amb la certificació sobre treballs voluntaris en cas dels joves, l’expectativa futura de subsidis en el cas de persones de
mitjana edat o les bonificacions (com ara l’ús de serveis municipals a preus més econòmics) per als voluntaris més grans. Les regulacions globals de la implicació solen passar de llarg per a molts. No es
tracta en aquest cas «del mateix reconeixement per
la mateixa implicació» sinó dels models de dependència que aquestes regulacions estableixen davant dels implicats. Si el voluntariat ha de mantenir
el seu caràcter, s’haurà d’eliminar qualsevol dependència dels aparells administratius abstractes de
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001-221 Ponències.qxd 29/7/10 10:55 Página 142

l’Estat. El respecte pot i ha de venir dels beneficiaris,
dels conciutadans, dels companys de lluita, o sigui,
de la societat civil, dels responsables directes.
Per tal que es pugui arribar a aquestes condicions
en el camp social, cal una infraestructura, un marc
de condicions per a una cultura local del social. Això
és tasca de l’aparell estatal.

vida quotidiana és una qualitat pròpia d’aquest sector dins de la democràcia postindustrial.
Significa que els ciutadans entenen la seva implicació al llarg d’un camí que travessa els departaments, els camps professionals i les normes especialitzades. Per a ells es tracta, per exemple, de qualitat
de vida.
Com s’han de desenvolupar les capacitats i virtuts industrials, flexibles, competents i autoconscients si el voluntariat no aconsegueix per fer-ho
camps de prova i espais per a l’experiència? Quan
el voluntariat simplement sosté el funcionament de
la societat (cita: «Sense ajudants es desplomaria el
sistema»), s’escurcen i es danyen grans motius centrals de l’activitat. Els quatre cercles de motius per a
la disposició a assumir deures són: orientació a l’ajuda, voluntat creadora, desitjos de contacte i autorealització.
Les obligacions s’assignen unilateralment al tercer
sector. En el món laboral i en la vida privada només
s’exigeixen drets. L’ajuda se sobreestima com una
substitució de les garanties fonamentals de l’Estat
social, enlloc de reflectir la pròpia experiència del
ciutadà en la necessitat.
La voluntat creadora es redueix al compliment de
tasques preestablertes, en lloc que els ciutadans determinin per si mateixos aquestes tasques.
Qui vulgui enfortir la democràcia donant suport
només a les estructures existents d’associacions i implicació, actuarà de forma poc efectiva i duradora.
Es subestima la voluntat d’autocontrol dels ciutadans en la democràcia i se sobreestima l’honradesa
de l’associacionisme social i les seves estructures
(«corporativisme»).
Les institucions socials s’asseguren l’adhesió dels
seus col·laboradors molt més mitjançant la delimitació i exclusió com menys puguin recompensar-los
amb poder i diners. Per aquesta raó, el voluntariat
està destinat a una forma necessària de delimitació.
Per a les estratègies d’integració d’aturats en el
camp del voluntariat, això augmenta el perill de delimitació protector. Les iniciatives dels ciutadans no es
troben a gust amb el concepte il·lustrat i confrontador de l’ajuda per a l’autoajuda, d’«empowerment»,
al cap i a la fi, els ciutadans volen ajudar-se i no enfrontar-se.
Es necessita d’una orientació molt política o especialitzada per poder fer front a aquestes exigències.

Extensió i perspectives del voluntariat
La millora i qualificació d’aquest marc de condicions
és d’una importància decisiva quan es tracta d’una
orientació conseqüent dels recursos, és a dir, de
competència dels ciutadans, en lloc de dèficits i necessitats d’hipotètics sol·licitants i clients.
A part d’això, els recursos ciutadans mai no tenen
una magnitud fixa. Segons els nostres estudis(Estudi
Geislingen, Euroestudi amb Olot, Stirling, etc.) sabem
que, juntament amb un nucli de persones actives,
com a mínim una tercera part de la societat estaria
disposada a implicar-se més si el marc de condicions
funcionés bé, és a dir, que serien el doble que actualment. I el que es presta en cada cas individual
és, a causa del caràcter del voluntariat i del sector
social, variable i no xifrat. La implicació depèn directament de la situació general política i psicològica i
no de determinats objectius.
Per a dades de mesura ecològiques, que tenen
una complexitat comparable, els valors límit aïllats
són pràcticament irrellevants. En canvi, és de grans
conseqüències la suma de diferents factors d’una
cultura social que motiva les persones per si mateixes i que les fa estar disposades a entrar en acció,
per no fer de cada implicació individual un acte torturador de la pràctica del deure.
Això té a veure només en part amb els mètodes
de publicitat i l’opinió pública i amb els mètodes i
competències dels ofertors i projectes.
La implicació és sobretot una expressió del «capital social», de les destreses de l’acció comunitària segons la confiança en un mateix i en les xarxes i estructures normatives; en la confiança i capacitat d’acció
entre ciutadans i Estat, entre individu i societat.
Per aquesta raó, l’Estat democràtic no pot ser indiferent al fet que el tempestuós desenvolupament
del voluntariat i la seva utilització per al mercat de
treball, el medi ambient, les cures sanitàries, etc.
provoqui una destrucció del veritable nucli del voluntariat. La implicació és conseqüència de l’autodeterminació i de la lliure voluntat i s’adapta a la
vida quotidiana com una activitat integral. Des del
punt de vista del ciutadà, el món de sistemes amb
divisió de les tasques, professionalitzat, separat per
departaments sembla una solució unilateral del problema.
El que en un sector podria ser un èxit pot semblar, sovint, si s’observa de manera global i a llarg
termini, com un fracàs o una contradicció.
Però aquí es troba l’oportunitat i la importància
social del voluntariat. La consideració en el pla de la

La capacitat d’integració del voluntariat
Actualment només es podrà donar ocupació duradora a persones aturades si disposen justament d’aquelles capacitats comunicatives necessàries per a la
negociació i subsistència dels projectes de voluntariat i si es mostren obertes a la situació, busquen ajuda i la poden donar.
En el voluntariat es proporcionen qualificacions
clau que són més importants per als ciutadans que
els productes que ofereixen i els serveis que presten.
142
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Si s’aconsegueix:
• accelerar l’enllaç del sector voluntari,
• facilitar la participació d’experts,
• modificar la incompetència de la política tradicional en favor d’una política d’enllaç,
• sublimar la passió per l’activitat dels implicats
mitjançant la reflexió, el coneixement d’altres
camps i l’orientació a la totalitat,
• no fonamentar la legitimació del sector del voluntariat mitjançant dades quantitatives econòmiques d’una economia submergida (incl. «xifres parany»), sinó mitjançant la qualitat dels projectes,

despeses del procés d’organització segons l’especialitat del tema dels sol·licitants del projecte.
L’experiència comença quan la democràcia és un
teixit de rols i regles que cobren vida amb la seva
aplicació i es manté viu. El saber per si sol no és suficient, i les tècniques del comportament i valors per
si sols tampoc.
Això és vàlid directament per als nous espais de
percepció transnacionals, per Europa i l’eficàcia de
les condicions globals de la societat civil. Saber-se
unit a la resta de persones del globus s’ha transformat en una força a la qual l’Estat social, que s’ha
quedat estret i amb prou feina suficient, ja no pot
renunciar si vol mobilitzar una quantitat suficient de
sentit de comunitat i solidaritat.
Serem capaços d’actuar, mentre coneguem la
base cultural; hauríem d’aprofitar decididament
aquesta oportunitat de la feina voluntària europea.
Les visions europees de llibertat i fraternitat han estat fins ara prou grans per pensar en la possibilitat
d’un Estat de ciutadans lliures i iguals.

el centre de voluntaris podrà ser un taller d’ensenyament i d’aprenentatge per a les persones que impulsen el progrés.
El ciutadà implicat en la societat civil no és el ciutadà que s’apassiona únicament per un aspecte del
voluntariat. És el ciutadà que pot ser captat per a la
implicació més enllà del necessari, en tots els sectors
de l’àmbit social. La cohesió dels grups necessita
d’amplis camps d’activitat, que no poden ser oferts
per cap altre sector com el tercer sector
En això es basa la seva funció necessària per al
canvi social. Possiblement aquest sector aportarà
més a la integració dels aturats; perquè aquells que
–sense que els afecti– experimenten un canvi a través de la seva implicació, s’obren, descobreixen
col·lectivament l’autoajuda i la fan possible per als
altres. El fet de garantir un lloc en la societat per a
totes les persones, més enllà de disposar d’un lloc
de treball i prestacions socials, necessita d’altres
punts en comú a més del «treball» (tant hi fa que sigui treball retribuït, voluntari, ciutadà o de relacions). Necessita poder experimentar el que és la
companyonia, és a dir, allò que comunament es
descriu com un efecte secundari del voluntariat.
El Land de Baden-Württemberg intenta extreure
d’aquest procediment conseqüències socials per a
un programa polític sobre el voluntariat en favor del
canvi social, de la qualitat de la democràcia i de la
cultura local:
• Baden-Württemberg ha creat fa més de set anys
una xarxa de projectes, un teixit de gremis amb associacions i experts:
• subvenciona projectes mitjançant acords de cooperació entre Land, municipis i iniciatives;
• té cura d’aquesta xarxa mitjançant cursos, jornades especialitzades, congressos i mitjançant assistents per al projecte;
• aprofundeix en els coneixements mitjançant documentació, serveis d’informació, estudis bàsics i intercanvi europeu;
• ha evitat fins ara unes directrius fixes, normatives
unificades i imports fixos;
• busca la cooperació amb altres departaments
(cultura, esport, medi ambient, autoajuda, seguretat, etc.) sobre la base d’oficines de coordinació locals, dins dels quals la col·locació de voluntaris es
pot produir de manera apropiada i duradora;
• no subvenciona la persona implicada sinó les

Sra. Malgorzata Halicka
Sr. Wojciech Pedich
Departament of Clinical & Social
Gerontology. Bialystok
Taller: Treballadors voluntaris, ocupació i
acció social, Barcelona 1998
Treball voluntari en benefici de persones
grans a Polònia
En la tradició polonesa, l’activitat social voluntària
ha tingut una dimensió singular. Al segle XIX i a
principi del XX, va estar vinculada als moviments independentistes. La filosofia del treball social a la
Polònia d’aquells anys estava guiada per un objectiu: l’ajuda a altres persones i la participació en l’organització de la vida del país. S’ha destacat en
aquest cas la importància de les energies humanes
que s’han de desenvolupar i cultivar en el marc de la
formació social planificada.
Un dels tipus de formació social en què l’activitat
voluntària va repercutir en el bé comú van ser els
Bombers Voluntaris, que s’organitzaren espontàniament a final del segle XIX i a principi del XX fins i tot
en localitats molt petites. Materialitzaven la idea
que l’ajuda mútua en cas d’emergència, encara que
no sigui professional, és prestada per la societat de
manera competent.
En aquest punt, voldria fer notar que la paraula
polonesa voluntari significa tant «voluntat lliure»
com «disposició per a la feina» (es correspon amb la
paraula llatina voluntas). Quan parlem d’una activitat voluntària, l’entenem com una correspondència
del concepte «voluntariat». La paraula voluntari
també tenia a Polònia un altre significat fins fa pocs
anys, ja que designava un ajudant que treballava
143
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sense retribució per donar-se a conèixer en la professió futura. Només en aquests darrers anys s’ha
utilitzat el concepte de «treball voluntari» (voluntary
work) amb el significat a què s’ha dedicat aquest
Congrés. La definició de treball voluntari sempre ha
estat controvertida a Polònia. Aquests aclariments
etimològics ens semblaven imprescindibles per evitar interpretacions errònies1.
La feina dels voluntaris a Polònia durant el període d’entreguerres va adquirir també formes organitzades. La preocupació pel destí de la persona va ser
el motiu pel qual van sorgir diverses institucions religioses i moviments socials amb iniciatives diverses.
Després de la Segona Guerra Mundial, en el període
en què hi va haver un sistema socialista similar al comunisme soviètic, es van frenar les iniciatives ciutadanes voluntàries o caritatives. El sistema soviètic introduït d’assistència social no va afavorir la
integració ni l’activitat social de les persones grans
ni va aportar cap estímul per a la creació d’associacions locals o grups d’autoajuda (Synak, 1996). La
idea d’un compromís ciutadà independent va tornar a aparèixer a Polònia durant la segona meitat
dels anys setanta amb el desenvolupament del moviment d’oposició que posteriorment s’anomenaria
Moviment de Solidaritat.
A l’entorn dels anys 1989/1990 va sorgir a la societat polonesa el sentiment subjectiu i el convenciment
que el ciutadà d’aquest país tenia una influència directa en el seu propi destí. Les deficiències en les reformes econòmiques realitzades a Polònia van obligar les persones a fer-se responsables d’elles
mateixes. Aquesta posició conscient va causar una intensificació de l’activitat dels ciutadans que actualment tenen més interès a organitzar-se per prestar
l’ajuda necessària. El nombre d’organitzacions socials
(externes al Govern) va començar a créixer dinàmicament. De manera especialment evident durant els
anys 1991-1993, en què a Polònia es van comptar
20.000 organitzacions no governamentals actives. Es
van reactivar antigues organitzacions amb una tradició rica, l’activitat de les quals s’havia interromput per
raons polítiques i també es van crear associacions,
grups d’autoajuda i grups de recolzament nous.
Aquesta complicada situació social, econòmica i
política de fa diversos anys explica, en part, els motius de l’escassa activitat dels voluntaris al nostre
país en comparació amb la implicació ciutadana
d’altres països.
L’existència i el desenvolupament de les activitats
voluntàries i les iniciatives ciutadanes a la nostra societat canviant no compleixen únicament el paper
de mecanismes que modelin i modifiquin la nostra
vida pública, sinó que són, sobretot, un tipus de
subjectivització de l’individu i dels grups socials
(Frysztacki, 1996).

L’activitat voluntària ha de complir, al nostre parer, dues condicions: ha de ser organitzada i no retribuïda.
Activitat organitzada significa:
a) coordinació de l’activitat mitjançant agències
especialitzades o mitjançant organitzacions socials,
b) una selecció conscient i adequada dels voluntaris i la seva formació d’acord amb les tasques realitzades. Aquesta definició exclou l’assistència prestada per membres de la família i l’ajuda espontània
dels veïns.
Activitat no retribuïda significa:
a) realització de les feines voluntàries sense retribució però amb la possibilitat de reintegrament de
les despeses relacionades directament amb aquesta
feina (per exemple, despeses de viatge),
b) realització del treball voluntari després de l’horari laboral i fora de les obligacions resultants d’aquest treball professional.
En les circumstàncies poloneses, el treball voluntari es pot efectuar de dues maneres:
a) a través de diferents organitzacions socials (organitzacions non-profit) amb diferents tipus d’activitat i diferents objectius en els estatuts, en el marc
dels quals poden treballar els voluntaris;
b) a través d’agències especialitzades que tenen
com a objectiu l’adquisició i formació de voluntaris,
la coordinació, l’organització i la valoració de la seva
feina.
Sobre a): actualment, a Polònia hi ha aproximadament 1.300 organitzacions no governamentals
actives en el camp de l’assistència social, l’activitat
caritativa i l’autoajuda. És difícil determinar exactament quantes d’aquestes organitzacions es dediquen també a la gent gran. Tanmateix, sabem amb
certesa que més de 50 organitzacions tenen com a
objectiu únic l’ajuda a persones grans. Totes aquestes organitzacions utilitzen el treball dels voluntaris
tot i que en la majoria dels casos es tracta d’una activitat secundària.
Els tipus d’ajuda destinada a la gent gran comprenen, entre altres, l’ajuda d’assessorament i informació, serveis d’infermeria i assistència, repartiment de
menjars, ajuda psicològica, ajuda pràctica, ajuda en
el transport, organització del temps lliure, ajuda espiritual i ajuda terminal.
La majoria de les organitzacions són actives en societats locals. Un exemple d’aquestes organitzacions podria ser:
La Fundació «Cooperativa de Persones Grans» de
Wesola, fundada l’any 1989, que té com a objectiu
que persones joves tinguin cura de persones grans
minusvàlides.
L’Associació d’Autoajuda «Consell de la Tercera
Edat» de Bialystok, fundada l’any 1993, que es basa
en l’ajuda mútua de les persones grans, però que
també utilitza l’ajuda de voluntaris més joves i que
presta diversos tipus d’ajuda, a més de realitzar activitats de formació i culturals.
La Fundació per a l’Ajuda dels Jubilats i Pensionistes «Tercera Edat» amb central a Bydgoszcz, creada

1 N. de la trad.: per a l’expressió del concepte «voluntari», l’alemany disposa de dos termes: el genèric i d’origen germànic
«friewiling» (de voluntat lliure) i el llatí «volontär», que s’empra
amb un sentit social. Això permet matisos que són intraduïbles
en català.
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l’any 1993. L’activitat de la fundació comprèn tot el
país i mitjançant altres departaments s’estén fora
del seu propi territori. Les congregacions religioses
realitzen també moltes activitats en benefici de les
persones grans.
Sobre b): l’organització d’agències especialitzades
que coordinin l’activitat dels voluntaris es troba a
Polònia encara en fase inicial. Aquesta manera de
treballar no té cap tradició al nostre país. Uns quants
centres de treball voluntari, que prenen com a
exemple aquest tipus de centres de l’Europa occidental (Voluntary Work Center), van iniciar la seva
activitat amb la diagnosi de les necessitats i la valoració de la feina dels voluntaris de diverses organitzacions socials en les pròpies regions. Han sorgit
centres de voluntariat, per exemple, a Varsòvia,
Slupsk i Gdansk. El centre de voluntariat de Varsòvia
s’ocupa de la col·laboració dels voluntaris que treballen en diferents organitzacions no governamentals de Varsòvia. El centre de voluntariat d’Slupsk
concentra la seva activitat en la formació dels voluntaris i dels futurs coordinadors de la feina dels voluntaris. Un camp d’activitat interessant del centre de
voluntariat de Gdansk és un programa en què treballen presos com a voluntaris. Aquests presos van
ser seleccionats i formats acuradament i van començar a treballar amb nens minusvàlids i amb persones en període terminal. Altres organitzacions no
governamentals de Polònia també realitzen cursets
de formació per a voluntaris que treballaran posteriorment en organitzacions no governamentals.
Un tipus curiós d’activitat voluntària a Polònia són
les accions espontànies que estan associades a esdeveniments tràgics en diferents àmbits de la vida social. Un exemple d’això va ser, l’any passat, la col·laboració massiva de milers de persones per
solucionar les conseqüències de les inundacions.
Aquesta activitat voluntària espontània està especialment unida al caràcter nacional polonès. És molt
més fàcil comprometre milers de persones per ajudar en casos d’emergència que organitzar una activitat a llarg termini dins d’una organització de voluntaris.
A la ciutat de Bialystok, que nosaltres representem
en aquest Congrés, treballen 24 entitats i organitzacions que presten ajuda a persones grans. Dotze
d’aquestes entitats es basen en la feina dels voluntaris. Són organitzacions dirigides per associacions
confessionals, associacions catòliques i ortodoxes, i
associacions laiques. El treball dels voluntaris en benefici de les persones grans està gestionat, predominantment, per persones de la mateixa generació,
normalment en associacions d’autoajuda. Un exemple n’és la ja esmentada associació d’autoajuda
Consell de la Tercera Edat i algunes organitzacions
similars en determinats districtes urbans. Treballem
amb voluntaris més joves, especialment, estudiants
joves que participen ocasionalment en diferents accions en favor de persones grans i persones minusvàlides. Tanmateix, no és un treball voluntari
permanent.

Actualment, treballem en la convocatòria a Bialystok del Centre per al Desenvolupament del Voluntariat,
que ha de ser semblant al centre escocès. En aquest
sentit, hem realitzat a la nostra ciutat, l’any 1997, uns
estudis aleatoris entre 400 persones d’edats entre els
65-69 anys i els 75-79 anys. L’objectiu dels estudis era
l’adquisició d’informacions no únicament sobre la situació social i econòmica de la gent gran, sinó també
sobre l’actitud d’aquestes persones davant la seva
edat, la determinació de la pròpia posició a la societat, la disponibilitat per a l’activitat social voluntària
activa i la relació amb les generacions més joves. Voldria presentar aquí algunes dades d’aquests estudis.
L’actitud de les persones grans davant del treball
social queda il·lustrada amb les xifres següents:
De 400 persones entrevistades, l’11% dels homes
i el 5,5% de les dones van dir que (cito) «s’impliquen amb el treball social, polític o d’autoajuda».
Els homes estan més implicats en l’activitat política i
social que les dones, cosa que està relacionada amb
la tradició a Polònia.
Els membres de les associacions i grups d’activitat
voluntària no pertanyents a associacions confessionals són més sovint homes (22%) que dones (9%).
Aproximadament el 70% de les persones grans que
pertanyen a associacions són membres poc actius,
un altre 12% són membres actius i aproximadament
un 15% són dirigents d’aquestes associacions, la
majoria dels quals tenen una edat entre 65 i 69 anys.
És interessant observar el gran nombre de persones abans actives i que després han renunciat a l’activitat social: de dones, un 17,5%, d’homes, un 24,
5%. Les persones actives pertanyen generalment a
la generació més jove de les persones grans, és a dir,
al grup d’edat entre 65 i 69 anys. Entre les persones
grans, en l’edat de 75 a 79 anys hi ha un gran nombre de persones que en el passat s’havien implicat
activament en l’activitat pública i que actualment,
sobre tot a causa de l’escassa capacitat, no tenen
cap participació activa en l’activitat política (14,5%)
ni social (26,5%).
És molt fàcil aconseguir la disponibilitat per a l’activitat d’autoajuda i l’activitat voluntària en el marc
de les organitzacions socials, perquè la tradició del
treball no retribuït, que torna a reviure espontàniament després de la caiguda del sistema comunista,
comporta, precisament, aquesta activitat. Tanmateix, és molt més difícil induir els ciutadans de qualsevol edat al treball voluntari sistemàtic en el marc
de les agències especialitzades. Aquest tipus de treball social és totalment aliè a la tradició polonesa.
Durant la nostra col·laboració amb l’associació d’autoajuda Consell de la Tercera Edat de Bialystok ja
vam tenir ocasió per convèncer-nos-en. Els membres d’aquesta organització prestaven amb molt de
gust ajuda a altres persones de la seva generació
però no volien, de cap manera, registrar aquesta activitat en cap forma administrativa.
Som conscients de les dificultats per aconseguir
aquest avenç en el sistema de voluntariat tal com en
el cas dels països de l’Europa occidental. Tanmateix,
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aquestes dificultats afecten principalment els voluntaris amb 60 anys d’edat i més grans. En les generacions més joves es troben reserves no explotades, és
a dir, entre les persones d’edats de 50 a 60 anys,
que coneixen les necessitats i esperances de la gent
gran i en les persones joves, inclosos els escolars i estudiants, que han sorprès positivament moltes vegades amb les seves actituds prosocials durant diverses accions caritatives.
En relació amb aquestes reflexions, ens semblen
interessants els resultats dels estudis sobre l’actitud
de les persones grans davant de les generacions més
joves. Més del 70% de les persones entrevistades
(85% homes i 70% dones) són de l’opinió que la
seva experiència en la vida pot de ser mol útil a les
persones més joves. El 56% dels homes i el 45% de
les dones també creuen que les persones joves encara podrien aprendre molt d’ells. També valoren
molt positivament el seu paper a la vida de les generacions més joves. Independentment del sexe i l’edat, el 70% dels entrevistats opinaven que «les persones joves s’han de sentir obligades davant de les
persones grans». Si féssim les mateixes preguntes a
les persones joves, ens temem que les respostes serien completament diferents.
La manera de pensar de la gent gran a Polònia,
que en relació amb les tendències d’emancipació
actuals és conservadora, pot crear certes barreres
entre la generació de la tercera edat i la generació
de la gent jove. Per tant, es necessiten també esforços per desenvolupar i aprofundir els contactes
entre generacions, el que es va anomenar en el sentit del VIII Eurofòrum de Glasgow, la passada primavera, «un futur durador».
Per acabar, voldria anar més enllà de la situació
específica de Polònia. En els països amb una llarga
tradició en activitats voluntàries i les seves formes
avançades, existeix una certa oposició entre els interessos dels voluntaris i els dels treballadors professionals.
1) Dubtes dels voluntaris en relació amb el sentit
de la feina no retribuïda que podria formar part de
les obligacions dels especialistes professionals. (Pregunta: Per què he de treballar sense retribució per a
la gent que ha de realitzar aquestes activitats dins de
les seves obligacions professionals?)
2) Por dels especialistes a la pèrdua de la feina
que podria ser realitzada pels voluntaris sense retribució. L’escàs progrés en el sistema de treball dels
voluntaris a Polònia fa que aquest dilema encara sigui aliè a nosaltres.

Sitges en el mes de desembre de 1998 volen atreure
l’atenció sobre el paper que les organitzacions voluntàries tenen respecte a l’ocupació. Es presenten
primer unes xifres prou significatives i s’explica en
segon terme com el món associatiu està superant la
vella dicotomia històrica que el situava entremig del
sector públic i el mercat, i com aquesta superació
que el fa defensar els interessos col·lectius i bascular
vers l’ocupació, li planteja un conjunt de reptes que
l’obliguen a afrontar uns deures encara pendents.
Aquests poden obrir camins per a l’acció futura.

Algunes dades rellevants
En el I Congrés Català del Voluntariat, hom presentava1, per valorar el paper de les organitzacions voluntàries, els resultats d’una recerca realitzada per la
John Hopkins University en vuit països, al mateix
temps que es donaven xifres significatives sobre la
seva importància a Dinamarca, la Gran Bretanya, Irlanda, França, Alemanya, Portugal i Itàlia. També es
reflexionava sobre la cultura emergent del voluntariat a Europa en contrast amb el seu paper més tradicional.
Doncs bé, ara es compta amb noves xifres provinents d’una nova recerca feta per la mateixa institució2 que confirmen raonablement les hipòtesis que
es formulaven.
Malgrat que els criteris de classificació i les definicions siguin discutibles3, les xifres són prou eloqüents. Arreu dels 22 països estudiats es produeix
una expansió del món associatiu, en els darrers cinc
anys. Això fa que arribi al 4,7% del Producte Nacional Brut i a ocupar 18,8 milions de treballadors pagats de mitjana, és a dir, prop del 10% del total de
l’ocupació, mentre que les grans empreses només
sumaven 3,3 milions de llocs de treball, tot el sector
tèxtil 4,3 milions i el químic 5,5 milions. És a dir que,
segons aquestes xifres, el sector voluntari constituiria l’octava potència econòmica del món. El conjunt
de les organitzacions voluntàries atreuen el 28% de
la població d’aquests països que contribueixen gratuïtament amb el seu temps. A més cal sumar-hi 2
milions més d’assalariats a les congregacions religioses. Com més desenvolupats són els països, més
gran és el sector voluntari. Així, voluntaris inclosos,
el percentatge sobre el total d’ocupats arriba al
10,1% a Europa occidental i en canvi representa un
2,4% en els països de l’est europeu. Holanda amb el
1 Estivill, J. Noves tendències del voluntariat a Europa a AAVV I
Congrés Català del Voluntariat. Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social. Barcelona. 1996 (pàg. 145 a 153)
2 Salomon, L.M. Anheier, H. K (ed.) The emerging sector revisited . A Summary. The John, Hopkins, Comparative Non Profit Sector. Phase II. 1998.
3 Així inclouen en la seva definició les organitzacions amb estructura i presència institucional, independents de l’Estat que no
distribueixen beneficis als seus directors o als «propietaris», que
s’autogovernen i els membres de les quals no estan obligats legalment i que atrauen un cert nivell de contribució voluntària en
diners o en temps.

Jordi Estivill
Director del Gabinet d’Estudis Socials
Preàmbul
Aquestes notes redactades per ser presentades al
Congrés Europeu del voluntariat que es celebra a
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19977, basat en el dictamen del Comitè de Regions
de 19988, no solament es reconeix el paper econòmic del món associatiu sinó també el social i l’ institucional.

12,4% del total de l’ocupació, Bèlgica amb el
10,5% i Irlanda superen fins i tot els Estats Units presentats sempre com el paradís del món associatiu i
el que dóna més feina. Dues terceres parts de l’ocupació de les organitzacions voluntàries es concentra
en l’educació (30% del total), en la salut (20%) i els
serveis socials (18%), però en canvi són més capaços d’atreure l’aportació gratuïta de temps en el
camp dels esports, de l’oci i els serveis socials, i potser encara més significatiu és que comprometen un
percentatge relativament més alt respecte al de l’ocupació, en el medi ambient, les activitats cíviques i
el desenvolupament de les organitzacions voluntàries.
Lògicament aquests percentatges són diferents
segons les «regions» i els països. Així, en aquesta
part d’Europa tres cinquenes parts dels treballadors
de les organitzacions voluntàries es concentren al
voltant de l’educació, la salut i els serveis socials.
Això reflectiria el pes de les Esglésies, catòlica i protestant, i el clàssic principi de la subsidiarietat especialment important en països com Irlanda, Alemanya, Holanda, Bèlgica i en certa mesura Àustria i
l’Estat espanyol. En canvi a l’Europa de l’Est l’oci i la
cultura reben una major concentració, recordant el
pes de la subsidiació en aquestes àrees en l’anterior
etapa política. A Bèlgica, Irlanda (educació primària
i secundària) i la Gran Bretanya (universitària) el paper de les organitzacions voluntàries es dominant
en el sector educatiu, a Holanda ho és en el sanitari i
a Àustria, França, Espanya i Alemanya en el dels serveis socials, tot i que en el darrer país també és important en el sanitari.
Per fi aquest ràpid panorama quantitatiu pot
complementar-se posant de relleu el creixement de
les persones ocupades en les organitzacions voluntàries. En els nous països dels que es tenen sèries
cronològiques, aquest augment ha estat del 23%
entre 1991 i 1996, mentre que la taxa mitjana de
l’increment del total de l’ocupació només era del
6% en aquests països. Aquesta dinàmica és més forta en aquesta part d’Europa (Bèlgica, França, Alemanya i la Gran Bretanya) especialment en el camp
sanitari i dels serveis socials.
Així doncs, les organitzacions voluntàries estan
esdevenint un sector important de l’economia, generador d’una dinàmica ocupacional diferencialment major que molts altres sectors i ho fan en el
cas de la Unió Europea en les perspectives definides
per la Unió Europea a partir del llibre Blanc de Delors de 19934 i de la Comunicació de la Comissió de
13 de juny 19955 en què s’identifiquen els 17 sectors potencialment creadors d’ocupació lligada al
desenvolupament local6. En el document de la Comissió sobre les Associacions i les Fundacions de

La superació d’una dicotomia
La presentació de les xifres anteriors no és suficient.
Cal aprofundir més en la seva significació. I, aquesta, cal situar-la en la superació d’una clàssica dicotomia. Per un costat, es deia, existeix l’estat defensor
dels interessos públics, organitzador de la protecció
social, responsable de la distribució de rendes, àrbitre i gestor de les polítiques laborals, encarregat de
garantir la igualtat, i, per l’altre, el mercat defensor
de la competència, l’eficàcia, la llibertat, el millor
distribuïdor dels recursos i del treball. La resta, allò
del que ni un ni altre sistema no podien o no volien
ocupar-se, pertanyia al món associatiu.
Si això mai no ha estat cert, avui segur que no ho
és i només els nostàlgics de la intervenció hegemònica de l’estat i de la del mercat9 poden pensar que
un té el monopoli de la igualtat i l’altre de la llibertat10 . El món associatiu amb el seu creixement
quantitatiu i qualitatiu ha desbordat l’encaixonament anterior. Cada cop més, les organitzacions voluntàries tendeixen a defensar els interessos generals dels ciutadans, a introduir mecanismes de
solidaritat, sense oblidar ni la llibertat ni la igualtat i
intervenint en el mercat proveint i gestionant serveis. Això pot ser vist com el resultat de la incapacitat del mercat d’arribar on la demanda no és solvent
o de la crisi de l’estat del benestar que tendiria a delegar les seves funcions en el privat social11, a causa
del seu menor cost i la seva millor versatilitat. Però
això tampoc és cert. Ja en l’anterior treball hom citava el cas de Portugal i d’Irlanda on alhora havia crescut la intervenció pública i el nombre de les organitzacions voluntàries i és innegable que a l’Anglaterra
tatcheriana i als Estats Units de Reagan es dóna un
desenvolupament de les iniciatives lucratives i hi ha
una major presència del món associatiu. Els autors
de la referida recerca també s’interessen per aquesta
qüestió i expliquen que els set països on hi ha majors índexs de despesa social pública com Holanda,
Bèlgica, Israel... tenen també un sector social no lucratiu dels més elevats. I, al contrari, el cas de Grècia
és el d’un país amb un del més baixos índexs de la
7. Comissió Comunication sur la promotion du rôle des associations et fondations en Europe Brussel·les. 1997.
8. Comité des Régions Dictamen del Comitè de Regiones sobre
el papel de las Asociaciones de Voluntariado. Una contribución a la
sociedad Europea. Brussel·les, 1998.
9. L’enfonsament del mur de Berlín no solament posa fi als socialismes reals sinó que ha donat un cop dur a les experiències reals del neoliberalisme. Les idees són tota una altra qüestió.
10. Estivill, J. Un regard du Sud. La construction d’une nouvelle
politique sociale Européenne a AAVV L’avenir de la politique sociale
Européenne. P.U.L. Louvain. 1995.
11. Aquesta és la denominació que s’utilitza a Itàlia. Estivill, J.
Mosaico Italiano. El sector privado social. A Casado, D. (ed.) Entidades socio-voluntarias en Europa Ed. Hacer. Barcelona 1997 (pàg.
251 a 318)

4. Comissió Croissance, competitivité et emploi. Brussel·les.
1993.
5. Comissió Iniciatives locales de développement et emploi. Brussel·les 1995.
6. Joven, M (coord.) Premier report sur les initiatives locales de
développement et de l’emploi Brussel·les 1997.
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prestació social pública i també un menor desenvolupament de les organitzacions voluntàries de la
Unió Europea12.
El desbordament de la riuada associativa fa penetrar el voluntariat en moltes àrees i funcions assumides fins fa ben poc pel mercat i l’Estat i això es posa
de manifest en el món sociolaboral.
En la mesura que l’exclusió afecta d’una o altra
manera a tothom, encara que més a uns que a uns
altres, la participació en una organització voluntària
és ja una manera de restar menys al marge. Quants
ciutadans i ciutadanes pensant-se que ajuden els altres, s’estan ajudant a si mateixos!
No sense contradiccions, les organitzacions voluntàries poden prestar la seva veu i a vegades la
seva força a les persones que precisament perquè
són més vulnerables i precàries no tenen ni una ni
l’altra. En aquest sentit, és difícil imaginar iniciatives
que volen representar els més exclosos que no incorporin una dimensió política, una capacitat de
plantejar alternatives i que no busquin elles mateixes una nova forma de fer i d’organitzar-se.
En l’itinerari descendent de l’exclusió i en l’ascendent de la inserció caben multitud de funcions que
cada cop més són assumides per les organitzacions
voluntàries: activitats preventives, motivadores, cultivadores de l’autonomia personal, formatives, informatives, de seguiment, de mediació i negociació, de partenariat i articulació amb la resta
d’actors...13 La provisió d’aquests serveis va constituint-se, és un dels factors expansius de les organitzacions voluntàries i fins i tot esdevé una mena de
mercat de Calaf.
Des dels anys setanta es pot constatar que existeix una basculació creixent del món associatiu vers
les diverses fórmules de l’economia social, en les
quals l’empresa social és un vector exponencial i distintiu d’una articulació entre la lluita contra l’exclusió i la capacitat de gestió, entre la recerca de resultats econòmics, sense que això signifiqui el benefici
individual, i la persecució d’una forta identitat social. Des de les empreses d’inserció a Bèlgica i
França, fins a les «Community Business» britàniques, tot passant per les cooperatives socials a Suècia i a Itàlia, on per cert els voluntaris són contemplats per la llei de 1991, hi ha multitud d’empreses
socials que demostren empíricament que és possible donar contingut al model social europeu, generar estalvis importants per a la protecció social, aplicar polítiques actives del mercat de treball, crear
una relació no dependent ni assistencial amb les
persones aturades i marginalitzades, etc.14

La innovació i l’experimentació, capacitats proverbials del món associatiu es projecten en la intervenció sociolaboral. A títol d’exemple, se’n poden
assenyalar tres.
La primera vindria donada per la necessitat de
compensar el diferencial de productivitat del treball
de les persones excloses i la necessitat d’acompanyament en el procés d’inserció. Això comporta la
demanda d’ajuts específics vers el sector públic i un
tipus diferent de relació amb aquest, perquè es constitueixi un mercat tutelat (fórmula posada en marxa
a Catalunya), o l’aplicació de la clàusula «du mieux
disant sociale» (fórmula francesa), o la utilització de
l’article 5 de la Llei de cooperatives italianes.
La segona seria la de trobar respostes adequades
a les necessitats financeres i a l’excessiva dependència de les organitzacions voluntàries envers les subvencions de l’administració pública o de les entitats
del mercat. Doncs bé, arreu es constata que augmenta per un costat la part de finançament que
prové de les cotitzacions dels membres i sobretot de
la venda de productes i serveis (39% com a mitjana
davant del 34% de fonts públiques) i sobretot el trobar dispositius de finançament amb altres criteris
com la Banca ètica i la companyia d’inversions socials a Itàlia –el Pol Europeu per l’economia social–,
el Triodos Bank a Holanda, Les Cigales i ADIE a
França, CREDAL a Bèlgica, Merkum a Dinamarca i
Okobank a Alemanya15.
La tercera consistiria a trobar unes altres formes
d’inserció. Així aquesta no seria vista únicament en
termes quantitatius d’incorporació al mercat de treball convencional, sinó que s’insistiria més en una
concepció global de la integració socioeconòmica,
en el paper de transició o finalista de la inserció i en
la necessitat de plantejar no una visió individualitzada dels esforços que han de fer els futurs «inseribles», sinó en fer la societat i l’economia menys exclusives.
Aquesta darrera consideració connecta amb el fet
que les organitzacions voluntàries, en bascular vers
el món del treball, fan emergir nocions com les activitats socialment útils, els nous jaciments d’ocupació, el desenvolupament integral i sostenible i el lligam entre els treballadors, els consumidors i els
ciutadans.
Però el desbordament vers l’esfera pública i vers
l’esfera lucrativa planteja al món associatiu noves
contradiccions i reptes.

Nous riscs i reptes
La decidida entrada del món associatiu en l’activitat
econòmica i en el territori habitual de l’Estat, obliga
fins i tot a trobar nous conceptes i paraules. Tercer
sector i tercer sistema, economia social, economia

12. Estivill, J. Pobreza y voluntariado organizado en la Europa del
Sur a AAVV El Voluntariado. BanCaixa. València. 1995. (pàg 107 a
122)
13 Aiguabella, J, Estivill, J, Villarreal, F. Experiencias de formación e inserción laboral y población gitana. ASGG. Madrid. 1998.
14 Estivill, J. Le volum des entreprises sociales face aux défis de la
politique sociale Européenne. Revista de Polítiques socials número
monogràfic dedicat a «entreprendre autrement». Brussel·les.
1998.

15 Vegeu la publicació anual i el butlletí de la Xarxa INAISE
que agrupa les entitats financeres que treballen amb projectes
socials.
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comunitària16, alternativa solidària..., totes elles denominacions que tracten de definir unes iniciatives
per a les quals tampoc no serveixen les categories
jurídiques convencionals. El dret civil abasta les entitats privades i associatives, el dret mercantil, les societats amb ànim de lucre i el del treball cobreix les
relacions obrer-patronal. Les organitzacions voluntàries són entitats privades que adopten formes
empresarials que no obtenen beneficis ni remuneren el capital i que molt sovint defensen interessos
generals. Això no planteja especials problemes a la
Gran Bretanya o a Irlanda17 on, a part de les Charities, el moviment associatiu només ha de tenir estatut legal quan les seves activitats tenen conseqüències fiscals, laborals i comercials. Però, en canvi, en
els països de tradició germànica o llatina18, el nou
paper supera els actuals marcs jurídics.
Superació lògica d’un procés emergent que també demana una renovació de les categories teòriques que el puguin explicar. Potser caldrà revisitar
els autors clàssics de la societat civil? O observar d’a
prop què és el que està succeint i a partir d’aquí
amb recerques comparatives transnacionals19 fer reflexions més generals sobre un sistema cada cop
més pluralista de provisió social lligat a les noves formes de participació democràtica?
En qualsevol cas, les ciències socials20 que durant
temps no havien prestat massa atenció al fenomen, ja
estan reconeixent la seva importància actual. Cal endinsar-se, doncs, en la problemàtica que envolta les organitzacions voluntàries que basculen vers l’ocupació.
A– Amb la seva entrada en el mercat i en adoptar
formes més o menys properes a les empresarials corren el risc d’abandonar la seva lògica de la donació
per relliscar vers la de l’ànim lucratiu. Una qüestió és la
de tenir resultats positius que asseguren la supervivència i el desenvolupament i la millora de les condicions de treball, i una altra és l’obtenció de beneficis o l’enmascarament d’aquests amb altíssimes
gratificacions als dirigents. Si una empresa social només té en compte la seva funció de lluitar contra
l’exclusió, per exemple, el seu repte és el de no desaparèixer o el de no dependre totalment de l’administració pública; però si només busca la rendibilitat,
quina diferència hi haurà amb les empreses mercantils? La clau està en l’equilibri, difícil i complex però
assolible, entre la dimensió econòmica i la social.

El segon risc és el d’adoptar les formes organitzatives
més tradicionals de les empreses (jerarquia, especialització, compartimentació funcional...) abandonant les
fórmules participatives. La qual cosa seria una paradoxa
en el moment en què les empreses convencionals incorporen estratègies de gestió i productives més obertes i, al mateix temps, tenen més en compte llur responsabilitat social21. Per això cada cop més es parla de
l’empresa cívica que seria també una possible escola
de democràcia. Les organitzacions voluntàries que volen vendre productes i serveis en el mercat s’han de relacionar amb el món empresarial, interpel·lant-lo. Sense oblidar que aquest també crea l’exclusió, poden fer
esforços per tenir un diàleg en què no solament obtinguin recursos monetaris, sinó també humans22, de coneixement i d’ampliació del mercat de treball.
El tercer risc és el de la persecució a ultrança de la
productivitat i l’eficàcia quantitativa. Molt sovint les
exigències externes, que provenen de les administracions públiques europees i de cada país, fan que s’hagi de complir amb uns estàndards (tants individus
«formats», tants «inserits»,...) que portats a l’extrem
no signifiquen res. Ja que, no per molta més formació
o per molts cursos seguits, les persones es col·loquen
més, i amb el treball cada cop més precari és possible
«col·locar-ne» molts, però, a quin preu? Per altra banda, el nombre de serveis prestats (per exemple d’hores d’assistència a domicili) no és cap garantia de la
seva qualitat. Les organitzacions voluntàries han de
saber dialogar i enfrontar-se, si cal, amb els qui formulen aquests criteris. És també així com poden aparèixer com els defensors dels ciutadans i dels consumidors.
Això es lliga amb un altre risc, que és el de la degradació de les condicions de treball i salarials. Una clàssica polèmica que s’ha de saber delimitar és la dels voluntaris i professionals. Els primers no poden
substituir els segons i no és bona per ningú la típica
argúcia d’entrar de voluntari per esdevenir professional després. Ara bé, aquests han d’admetre la presència i fins i tot la crítica dels primers. Això també és una
garantia per no tancar-se en un professionalisme i
corporativisme que els allunya de la societat. D’altra
banda, en el camp laboral, es denuncia, i a vegades
amb raó, que les organitzacions voluntàries creen un
doble mercat de treball o que les empreses socials fan
una competència deslleial perquè reben subvencions públiques o paguen pitjor els treballadors. La
iniciativa social i més la que es preocupa per la inserció ha de fer front a aquestes crítiques sindicals i patronals, mostrant amb l’exemple que apliquen les
mateixes garanties i raonant amb els sindicats, els
quals han d’estar interessats també a solidaritzar-se
amb els exclosos del mercat de treball, i amb els empresaris, que d’alguna manera s’ha de compensar la
menor capacitat de les persones més marginades.
Aquestes negociacions poden ser més efectives com

16 Pierce, J.L. At the heart of the community economy Calouste
Gulbenkian Foundation. Londres. 1985.
17 Cousins, M. A guide to legal structures for voluntary and
Community organizations. Combat Poverty Agency. Dublín.
1994.
18. Boccacin, L. Le Sinergie delle differenze. Milà . De Franco
Angeli. 1993
19. Robbins, D. In the core of the community Galway. Juny
1990; Anheier, H.K., Seibel (W) (ed.) The third sector. Comparative studies of non profit organizations. Walter de Guyter. Berlin.
N.Y. 1990. Gaskin, K, Davis, J, A new civic europe? Volunter Center.
Londres.1990. Fondazione Italiana per il Voluntariato L’attività
voluntaria organizzata nei paesi dell’Europa Mediterranea. Volmed.
Roma 1997.
20. Deffourny, J. Insertion et nouvelle économie sociale. Deselée
de Bouwer. París. 1998.

21. European declaration of business against social exclusion
Brussel·les. Gener.1995.
22. Martí i Bosch, Ll. L’empresariat i el voluntariat social a I Congrés Català del Voluntariat . Barcelona. Generalitat de Catalunya.
1995 (pàg. 215 a 219).
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menor és l’àmbit geogràfic. Europa està plena d’exemples de partenariats locals on s’assenten i negocien l’administració pública, les federacions territorials dels sindicats, les Cambres industrials i els
representants de les PIMES i la iniciativa social23.
Finalment, un cinquè risc que revesteix una importància major és el d’instal·lar-se en un lògica de
competència ferotge. Hom24 ha estudiat el paper de
les institucions privades de formació per aturats de
llarga durada en quatre països europeus i un dels
principals resultats ha estat que en situar-se en unes
coordenades de mercat, aquestes institucions molt
difícilment cobrien la distància entre les exigències de
la cultura dominant i les necessitats del públic que es
formava. Així, a «l’ancestral» individualisme i desconfiança del món associatiu s’hi ajunta una competència cada cop més considerable. Per això la necessitat
de crear lligams federatius, plataformes i xarxes que
des de l’àmbit local fins a l’europeu i a l’inrevés vagin
fomentant un teixit, que sorgit de la coordinació, sigui l’expressió d’una renovada cultura social.
B– També amb la creixent presència de les organitzacions voluntàries en l’esfera pública van fent-se
presents altres reptes i fins i tot contradiccions que
convé no oblidar.
El primer és el de voler ocupar hegemònicament no
solament l’espai dels interessos col·lectius sinó l’espai
polític «tout court». Si en una anterior etapa, i això
era molt evident, per exemple a Itàlia amb el «col·laterisme» i a Bèlgica amb els «pilliers», les organitzacions voluntàries venien molt condicionades per les
filiacions i mediacions polítiques, ara això s’està modificant encara que a ritmes molt diversos segons els
països. De fet, el grau d’interlocució de les organitzacions voluntàries amb l’administració pública és molt
considerable. A Irlanda, s’ha constituït el Fòrum Nacional Econòmic i Social25 on es dissenyen els plans
econòmics i socials, i ara, la posició irlandesa sobre la
reforma dels Fons estructurals. A Portugal26 s’ha signat el Pacte de Cooperació per la Solidaritat Social. A
Itàlia s’ha creat la Conferència en què, com succeeix
en els altres països, es posen d’acord administració
pública, agents socioeconòmics i federacions de les
organitzacions voluntàries. A França, aquestes han
estat molt consultades en l’elaboració del nou pla sobre l’exclusió. Fins i tot a Alemanya s’ha constituït
una taula conjunta entre el Ministeri de l’Interior i les
organitzacions voluntàries sobre el racisme. Però una

cosa és aconseguir compartir decisions, jugar un paper consultiu o participar en òrgans planificadors, en
què es presentin alternatives i una altra voler representar al conjunt de la població, xocant així amb la
posició dels polítics elegits.
La delegació per part de l’Estat a les organitzacions
voluntàries de multitud de funcions és evident a Europa. Segons quina sigui la lectura que es faci del famós
principi de la subsidiarietat, es corre el risc d’acabar
responsabilitzant les organitzacions locals, les famílies i els individus d’assegurar la protecció social, buidant així els continguts de les garanties que els estats
han desenvolupat desprès de la II Guerra Mundial. I
això podria significar un retorn cap a les lleis locals de
pobres del segle XIX. Tanmateix no és aquesta la previsió en la vella Europa on més aviat es tracta d’avançar vers el nou mil·leni, revisant i transformant l’anomenat Estat del Benestar, però no eliminant-lo.
Camins per l’acció futura
Precisament la transformació de l’Estat del Benestar invita a reflexionar sobre un nou contracte social
que defineixi el paper de l’estat i l’administració pública, el mercat, la xarxa social primària i la iniciativa
social en un nou partenariat actiu. Cal doncs fer esforços per trobar noves categories teòriques i pràctiques que aprofundeixin críticament l’abast d’aquest
nou contracte social.
En aquesta perspectiva i d’acord amb els riscs i
reptes assenyalats, les organitzacions voluntàries tenen un paper fonamental en tota l’àrea sociolaboral, on troben un equilibri entre la promoció de les
seves funcions preventives, formatives, inseridores i
mediadores amb les persones excloses i la sostenibilitat econòmica de llurs iniciatives. En aquest camí,
és fonamental trobar fórmules organitzatives més
democràtiques i mecanismes de finançament múltiples així com no deixar-se guiar per criteris quantitatius sinó cercar la qualitat del treball que es fa i dels
productes i serveis que s’ofereixen intentant lligar la
defensa dels consumidors amb la dels treballadors i del
ciutadans. Això demana una major interlocució amb
les organitzacions sindicals, empresarials i de consumidors, així com un procés federatiu i de coordinació
interna de les organitzacions voluntàries per ésser
portaveus del món de l’exclusió.
És important fer bé el treball en la provisió de
béns i serveis però també ho és la capacitat d’innovació i d’experimentació, a partir de les quals, les organitzacions voluntàries, tot estant a prop de les necessitats tradicionals i emergents, poden tirar
endavant activitats reivindicatives, plantejar alternatives i participar en processos i plataformes de consulta, de negociació i de planejament socioeconòmic
de l’esfera local fins l’europea. Això implica formarse, qualificar-se i repensar-se.
Caminar per aquests itineraris i dreceres no és fàcil, però potser sigui una de les estratègies per fer
l’economia i la societat menys excloents i més solidàries.

23. Estivill, J. (ed.), Geddes, M, Hiernaux, J.P. El partenariado
social en Europa. Ed. Hacer. Barcelona.1997. Geddes, M. (DE) Local partership. A successful strategy for social cohesion?. European
Foundation. Dublín, 1998.
24. Recerca finançada pel Programa Europeu Leonardo i realitzada per Tavistok Institute de Londres, CASUM de la Universitat
d’Anvers, IFRESI:CNRS de França i el Gabinet d’Estudis Socials.
Vegeu Darmon, I Cultural aspects of the exclusion for a labour market of the long term unemployed. Barcelona. 1998.
25. Department of Social Welfare Supporting voluntary activity.
Green Paper. Dublín. 1997.
26. Ferro Rodrigues, E. Luttar pela erradicaçao da pobreza a
AAVV. Ñao Pobreza. Ministerio de Solidaridade e Segurança Social. Lisboa. 1997.
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Conclusions de la Ponència

Tradicions nacionals i coneixement del
voluntariat

El paper del voluntariat en la societat

Un repte crucial és el de la construcció d’un llenguatge comú que permeti aclarir conceptes com
«economia social», «voluntary association» «nonprofit organization», «tercer sector», «bénévolat» o
«voluntariat», per tal d’identificar el sector, els seus
límits i les seves particularitats.
Els canvis socioeconòmics exigeixen, d’altra banda, que inventem noves categories i nous conceptes
per tal de representar de la manera més adequada
possible la pràctica del voluntariat i les seves organitzacions. Si partim de la constatació d’una manca
de dades fiables sobre aquest sector, la construcció
d’una cultura social europea també demana esforços de recerca, d’estadístiques i de desenvolupament de les fonts d’informació.
Aquesta tasca s’haurà de fer alhora en cadascun
dels països i mitjançant uns mètodes comparatius.

El problema que planteja aquest creixement és el de la
definició del paper que té aquest sector dins del conjunt de la societat en relació amb el mercat i amb l’Estat.
Aquesta constatació que podem formular així en
el cas de l’Europa occidental, no resulta, però, gaire
satisfactòria per als països en transició democràtica.
Concretament, tenim per exemple el cas de Polònia:
aquesta societat, fruit d’una altra tradició, té unes dificultats específiques relacionades amb la motivació
de les persones i amb l’absència de correspondència
i de relacions entre les grans estructures associatives i
les noves iniciatives. En aquestes primeres fases es
pot entendre la importància que tenen:
• la construcció de solidaritats i sociabilitats primàries
• la formalització molt pragmàtica de la pràctica i
de les organitzacions associatives en una societat civil que cal redissenyar.

Tradició Europea i desenvolupament dels
organismes de voluntariat

La creació d’una pluralitat de pràctica i
d’organització

L’acció voluntària té una llarga tradició històrica en
els països de l’Europa Occidental. Ara bé, en el decurs dels darrers 20 anys, el nombre d’organitzacions en el sector del voluntariat ha augmentat de
manera extraordinària. I això també ha estat així
–tot i que en menor mesura– en els països de l’antic
bloc soviètic, com ara Polònia. Aquest desenvolupament s’explica per diferents factors:
• El pas de la societat industrial a la societat de serveis
• La reducció del temps de treball
• L’augment del nombre d’aturats i de persones
en situació precària
• Organismes que han assumit tasques que tradicionalment havien estat realitzades per les administracions públiques
• L’alt nivell de desenvolupament dels països
En alguns països aquest fenomen no correspon a
un creixement del nombre de voluntaris, mentre
que en d’altres sí.

Les intervencions del sector en els països europeus
es desenvolupen en camps d’acció diversificats en
models organitzatius múltiples i mediacions molt diferents. Lluny de constituir un punt feble, aquesta
pluralitat d’accions representa l’autoconstrucció de
la societat, com a expressió dels canvis que duu la
societat civil en el seu interior. L’experimentació social i les innovacions socioeconòmiques en són els
motors, concretament en el camp de l’ocupació,
que és cada vegada més important. En aquest sentit, assistim a un creixement d’ajuda mútua entre els
aturats i entre d’altres col·lectius de persones que
troben noves fórmules de cooperació mútua.

El voluntariat i l’ocupació
Pel que fa a l’ocupació, l’objectiu de les associacions
mai no és el de transformar el voluntariat en treball
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assalariat; es constata simplement, que aquestes associacions han creat llocs de treball a nivells diferents:
1. D’una banda, llocs de treball de professionals i
experts que són, en certa manera, resultat de la delegació de serveis per part de l’Estat.
2. Per altra banda, llocs de treball a través de programes d’inserció per a les persones excloses del
mercat de treball.
També es constata que en alguns països (Suècia,
Irlanda i França) els subsidis personalitzats als aturats són com una compensació per un treball realitzat a les associacions, però dóna un resultat que no
sembla gaire positiu, mentre que en d’altres països
no es té en compte el valor afegit específic del voluntariat. Però, sobretot, aquest treball gairebé obligatori entra en contradicció amb els valors del voluntariat.

nomia social, ben protegits i remunerats; això provoca una precarització de l’ocupació que aquest
sector intentava frenar i fer desaparèixer.
• al fet que els serveis prestats pel sector públic,
per l’economia privada i pel sector del voluntariat es
sobreposen cada vegada més, la qual cosa provoca
problemes jurídics entre el sector privat i sector associatiu (competència deslleial)
• als solapaments que introdueixen nous reptes
d’organització interna en aquest sector i també reptes de definició del seu paper en la societat. El desenvolupament d’aquest sector serà encara més important si es consolida mitjançant la col·laboració
amb tots els actors, privats o públics, en l’àmbit local. Els col·laboradors només podran establir clarament responsabilitats mitjançant les organitzacions
locals entre socis iguals en drets. En aquest sentit es
proposa la introducció obligatòria de clàusules socials en els mercats públics de béns i serveis.

Les noves regles del joc
Conclusions
Els importants canvis socioeconòmics a l’Europa occidental i els canvis polítics d’altres països ens obliguen a inventar noves regles de joc entre el sector
del voluntariat, l’Estat i l’economia de mercat.
S’entén que aquestes regles depenen del marc legal, del lloc que ocupa l’Estat dins la societat, de la
seva descentralització, del tipus de capitalisme que
s’hi desenvolupa i les relacions econòmiques que
l’Estat organitza.
Les regles es refereixen, prioritàriament:
• als finançaments de les accions d’aquest sector
per part de l’Estat, que no es pot desentendre de la
seva funció de redistribució i de justícia; uns finançaments que, a més, han de ser complementaris de
formes alternatives de finançament pròpies del moviment associatiu. Podem esmentar el microcrèdit;
l’estalvi solidari de proximitat; els fons ètics; els
bancs ecològics (hereus dels cooperativisme de crèdit); així com la Societat d’Inversions Socials i el
Banc Ètic a Itàlia; el Pol Europeu per l’Economia Social i el Triodos Bank als Països Baixos; les Ligales,
l’ADIE i Autonomia i Solidaritat a França; CREDAL a
Bèlgica; Merkum a Dinamarca; i Oko Bank a Alemanya.
• al contingut de la funció d’aquest sector i, per
tant, a la seva legitimitat en relació amb la societat.
• a la qüestió de la no-substitució o pas de llocs
de treball públics i privats a llocs de treball en l’eco-

Si tenim present la complexitat dels debats, s’ha
tractat un cert nombre de qüestions però no s’hi ha
pogut aprofundir, i això ens permet identificar les
vies que haurem d’estudiar en el futur:
• El finançament de les estructures associatives
• Els usuaris, el seu lloc i la seva funció
• La formació i qualificació dels voluntaris
• La posada en relleu i l’apreciació del valor afegit
del voluntariat dins la societat
• Les xarxes, les plataformes, les organitzacions
de segon nivell («umbrella organization» «consortium»...) que constitueixen forces institucionals de
suport
• Les noves relacions entre els serveis i les estructures de voluntariat dins d’unes estratègies de desenvolupament sostenible
• La reducció global de la jornada de treball a les
nostres societats, que permet augmentar el temps
per altres activitats (familiars, voluntàries, comunitàries, de veïnatge, etc). La utilització del temps de
descans, de lleure, de formació, del temps per als
amics i del temps per a la implicació voluntària serà
diferent segons les categories socials i pot suposar
greus desigualtats. El voluntariat ha de tenir present
aquestes desigualtats, que són fruit, no tant del
món del treball, com del que s’anomena temps social.
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Comunicacions Presentades a la Ponència

El voluntariat a domicili, un repte?

mília del malalt per tal que aquest se senti a gust i
«com a casa seva».
En aquest sentit, cal posar en relleu que la persona malalta pot passar un bona part del seu temps
ocupada al màxim i és clar que ha de gaudir de la
seva llibertat, intentant fer una vida el més acord
possible amb el seu propi rol.
Existiran casos de situacions extremes que no permetran al malalt sortir al carrer. Aquest haurà de
quedar-se al llit i, per tant, caldrà aplicar un altre tipus de teràpia per no viure angoixat. Per assolir
aquest objectiu, el cuidador haurà d’aplicar unes
bones dosis harmòniques.
També cal considerar que potser en nombrosos
casos els habitatges no tinguin habitacions adients per
a aquestes necessitats, tot i que avui els pisos són
més grans que abans. Es troben pisos amb poc espai
i escales sense ascensor, sobretot a àrees del casc
antic de les grans ciutats.
Per tal de resumir el que intento dir, assenyalaré unes
quantes problemàtiques que crec que cal determinar:
1. La formació del voluntari a escala «light» en
matèria mèdica, especialment en medicina i cures
pal·liatives, com també en l’entramat psicològic, de
manera a donar al malalt una bona dosi d’afecte i
confiança, sense voler anar més enllà del que estableix l’equip mèdic.
2. Cal ajudar la família del malalt a ser conscient
que pot comptar sempre amb una persona (el cuidador) que els facilitarà una bona part dels treballs a
dur a terme amb el pacient, no només mentre visqui, sinó després de la seva mort (el dol).
3. Fora desitjable i adient, per tal de fer que el
malalt se senti el més segur possible a casa seva, que
el domicili tingués mitjans tant materials com d’altres tipus per adaptar-hi els eventuals aparells clínics
en cas de necessitat.
4. Les autoritats sanitàries haurien de posar en
marxa equips mèdics, incloent-hi, si fora possible,
els propis voluntaris. Ara per ara, són molt escassos
a Espanya i podem dir que aquesta tasca és totalment incipient.
Por fi, vull referir-me a l’extens món del voluntariat, com també a les entitats tant públiques com

Corren nous aires pel nostre sistema de salut. Per
tal d’atendre els nostres malalts, les autoritats sanitàries no hi arriben de forma adient amb els recursos disponibles, de manera que han de recórrer
a noves fórmules.
El voluntariat ha estat sempre una forma natural
de generar recursos a diferents àmbits de la societat.
El cas a què ara em refereixo, és el de la sanitat pública.
Aquestes darrers temps, sembla que les autoritats
gestores s’han adonat del que costa un malalt determinat durant el temps de la seva hospitalització i el
que podrien estalviar si el malalt pogués ser atès al
seu domicili habitual.
Per tal de concretar això, vull referir-me als malalts en estat terminal que no necessàriament han
de romandre a l’hospital per prescripció facultativa.
Volem cercar una solució al problema tot considerant les diferents circumstàncies que concorren
en el malalt. Per aquesta raó i en darrer extrem, el
metge o l’equip mèdic decidiran si és possible atendre el malalt al seu domicili.
Per a les persones de més de 75 anys que pateixen malalties d’Alzheimer, demència senil, o per a
les que es troben en processos avançats de sida o
canceroses irreversibles, és força probable que
aquestes casos puguin ser atesos al seu propi domicili.
Un malalt que presenta aquestes característiques,
o d’altres diferents, perquè necessiten cures pal·liatives, poden ser atesos a casa seva. Per tant, el voluntari, que també pot rebre el nom de cuidador, pot
dur a terme una tasta veritablement humanitària,
permetent i facilitant un cert descans a la família del
malalt.
És clar que per tal que aquesta atenció pugui ser
efectiva, la família afectada haurà de ser preparada
per a aquesta nova situació. L’ajuda tant tècnica com
humana de l’equip mèdic no pot faltar-hi.
Pot deduir-se que dur a terme aquesta ajuda implica disposar d’uns certs coneixements, aptituds i
hàbits especialment per part del voluntari de la fa153
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privades, perquè la Comissió de treball corresponent consideri el que he intentat expressar.

prestació de serveis de llarga durada per acomodarse a les creixents necessitats d’aquest sector cada
dia més ampli de la població. D’aquestes dades i
percentatges es pot arribar a la conclusió que el servei voluntari té i tindrà gran importància i un paper
molt destacat en aquest camp cada cop més nombrós i complex. D’aquesta nova societat i d’aquests
serveis que se’n deriven sorgiran problemes i conflictes entre voluntaris i professionals pel que caldrà
delimitar i precisar les tasques que ambdós col·lectius hauran de realitzar, tot això ens portarà a la creació de nous llocs de treball més especialitzats i a la
necessitat d’una formació tècnica continuada i actualitzada del voluntari que treballi en aquests serveis. Així podrem assolir una societat millor per als
nostres grans sense oblidar-nos que tard o d’hora
nosaltres, avui joves, serem en un futur gent gran.

JUAN ZAYAS REDONDO

Aspectes socioeconòmics de l’atenció sanitària:
atenció psicogeriàtrica de llarga durada
Els factors socials i econòmics afecten significativament l’estat de salut nacional i la prestació de serveis sanitaris. Cal conèixer les característiques de
la nostra població que influeixen en la seva salut, la
seva malaltia i mort, per valorar les necessitats actuals de serveis sanitaris, i de dissenyar instal·lacions
i programes futurs, i invertir per optimitzar el proveïment de serveis adequats.
L’Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix la salut com l’estat de complet benestar físic,
mental i social, i no simplement com l’absència de
malaltia. En els seus esforços per promoure la salut,
el sistema d’atenció sanitària intenta oferir i mantenir una atenció mèdica d’alta qualitat per tots els
ciutadans, al temps que promou la investigació mèdica i tecnològica. En l’actualitat es posa especial
èmfasi en la prevenció i la promoció de la salut, com
també en el tractament i diagnòstic dels trastorns
mèdics. L’encariment dels serveis sanitaris ha estat
un obstacle important per assolir aquest objectius.
L’especial èmfasi que es posa en el control de costos
afecta la distribució de recursos per l’atenció sanitària, la prestació de serveis i els mecanismes de reembossament dels mateixos.
Segons dades del sistema de salut americà la població de gent gran creixerà aproximadament un
125% cap a l’any 2030 i les necessitats de residències apropiades triplicaran les que existeixen en l’actualitat. Als Estats Units d’Amèrica el cost d’aquest
tipus d’atenció passarà dels 44.000 milions de dòlars el 1990 a 187.000 milions de dòlars l’any 2030.
Creixerà la demanda d’atenció professional perquè
se suposa que una gran part dels vells no tindrà suport familiar. En definitiva, el finançament de l’atenció de llarga durada serà un dels problemes fonamentals.
S’han suggerit solucions amb participació del sector privat, entre les quals s’inclouen assegurances
per l’atenció de llarga durada fomentades a través
d’incentius fiscals, una nova reglamentació sobre
assegurances i un especial èmfasi sobre la prestació
de serveis domiciliaris que substitueixin els serveis
en institucions amb l’objectiu que les pòlisses siguin
més assequibles. Altres es mostren favorables a la
creació d’un pla nacional que reculli aquests serveis
com part del pla nacional de salut. A l’actualitat, la
major part de les despeses derivades de l’atenció de
llarga durada als ancians recau sobre la família. Més
del 70% de l’atenció de llarga durada de la gent
gran recau sobre persones que no cobren per realitzar aquesta tasca. És clar que serà necessari que es
produeixin canvis substancials en el finançament i la

JESÚS SABATÉ I FORT
Estudiant 6è medicina
Universitat Rovira i Virgili
Tarragona

Voluntariat i acció municipal
Un dels reptes del futur és la integració del voluntariat en l’àmbit d’activitat social municipal. La desaparició del servei militar obligatori i de la corresponent prestació social substitutiva pot implicar una
manca de col·laboradors socials amb els municipis.
És important anar creant un embrió de joves, i no
tan joves, voluntaris que col·laboren en els següents
àmbits socials municipals:
• Educació familiar i social
• Educació de carrer
• Escola de deures
• Animació sociocultural
• Ludoteques
• Suport escolar i psicològic a nens gitanos i paios
• Suport escolar i psicològic a nens malalts
• Reinserció social dels extoxicòmans
• Reinserció social d’expresidiaris
• Ajut a persones grans (compres, tasques de la
llar...)
• Ajut física i psicològica a familiars amb malalts
d’Alzheimer
• Grups de xerrades i debats
• Protecció civil
Actualment, uns quants d’aquests àmbits estan
coberts per objectors de consciència, treballadors
socials i ONG. La tasca dels municipis ha de ser la
conscienciació dels ciutadans pel que fa a la necessitat d’una col·laboració i d’un suport mutus i la posta
a disposició de la col·lectivitat d’unes hores de la
nostra vida.
Els principals destinataris de les campanyes en
pro del voluntariat social municipal han de ser els joves, principalment en edat universitària o recentment llicenciats. La difícil situació laboral del nostre
país i, en particular, la seva incidència en els joves
154
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que cerquen la seva primera feina, fan que el voluntariat social els permeti de sentir-se útils i que els
seus estudis i preparació els siguin útils. Tot això afegit a la certificació documental pels serveis administratius de l’Ajuntament de la seva experiència adquirida, bagatge que els ha de servir per al seu C.V.
L’altre eix d’actuació serà la tercera edat i els prejubilats. Sentir-se útil ajuda a superar el trauma inicial de la sortida del món laboral. A més, l’aportació
de l’experiència acumulada, amb les ganes de ser
jove eternament, ha de redundar en benefici de la
comunitat més feble.
L’acció que duen a terme els ajuntaments, a través de la Regidoria d’Afers Socials, no pot arribar a
tota la comunitat. La creació d’un viver de voluntaris
socials disposats a col·laborar de manera desinteressada constituirà una contribució eficaç per a una millor creació física d’espais en què es pugui desenvolupar l’esmentada activitat i, en definitiva, posar els
fonaments d’un nou concepte de solidaritat municipal, on la participació dels ciutadans sigui prioritària.
A més, la creació d’una xarxa de voluntaris durà
necessàriament a la consolidació del sistema de necessitats i, més tard, a la creació de llocs de treball
en l’àmbit social municipal, dels quals podrien beneficiar-se voluntaris en exercici.

La irrupció del sector mercantil
en la prestació de serveis socials
En els darrers anys, moltes administracions públiques han iniciat l’externalització d’alguns serveis
que fins fa poc gestionaven directament.
Aquest fet es positiu, en principi, perquè és conegut que determinats tipus de serveis gestionats per
les administracions públiques tenen tendència a burocratitzar-se i, per altra banda, l’externalització cerca la corresponsabilitat d’altres interlocutors socials.
Ara bé, l’externalització, per si mateixa, no és garantia de preservar un servei públic i una millora en
la prestació d’aquest servei.
Un dels problemes generals en l’externalització
dels serveis públics de tipus social és l’actual marc
legislatiu que regeix la contractació pública. La llei
vigent de contractes de les administracions públiques data de 1995. Aquesta és una Llei que es va
elaborar en el context de la corrupció política de
l’Estat espanyol i està feta en criteris molt economicistes. En aquella llei es dóna prioritat al preu i a conceptes com ara la solvència econòmica dels adjudicataris per sobre d’altres consideracions com poden
ser la qualitat del servei i la naturalesa jurídica de les
empreses o entitats que hi concorren.
En el cas dels serveis socials, per exemple, és clar
que les entitats no lucratives es plantegen realitzar
el servei sense voluntat de fer negoci i aporten un
valor afegit que té a veure amb la vocacionalitat de
qui presta el servei, la incorporació del voluntariat,
la primacia de la qualitat del servei i una acció social que va més enllà de l’estricte prestació del servei.
És una paradoxa que les administracions públiques atorguin la prestació de serveis socials d’interès
general a empreses mercantils que es plantegen fer
negoci pel fet de poder oferir un servei a un cost inferior o disposar d’un patrimoni molt elevat mentre
que entitats no lucratives coneixedores de la realitat
i amb més garanties de qualitat queden desplaçades
d’una prestació de serveis que haurien de realitzar
de forma natural d’acord amb el seu objecte social.
Actualment empreses mercantils que han vist en els
serveis socials una oportunitat de negoci estan desplaçant entitats i associacions no lucratives d’un terreny que els és natural.
Per altra banda, la contradicció és més gran quan
aquestes administracions públiques estan parlant de
la importància del tercer sector, del seu reforçament
i demanen a les associacions una interlocució i una
corresponsabilitat en els temes socials. A més, diversos textos comunitaris tracten de la importància de
les associacions i fundacions en la prestació dels serveis d’interès general.
Creiem que és del tot necessari reformar la Llei de
contractes en el sentit que es discrimini positivament, en la prestació de serveis socials, les entitats
no lucratives d’interès social sempre que, òbviament, acreditin la seva capacitat per prestar aquests
serveis.

CAYO MARTÍN FRANCO
Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana

Centre d’orientació sanitària Ferran Salsas
i Roig. (Ajuntament de Rubí)
Qüestions
Com a assistent al Congrés Europeu del Voluntariat
en representació del Centre de Dia en Salut Mental
de Rubí, voldria presentar les següents qüestions
que, fent ús de la Bústia Oberta del Congrés, ens
agradaria que es tinguessin en compte en els debats
o bé en el conjunt del Congrés.
1. Incidència del voluntariat en els serveis de salut
mental; causes d'aquesta incidència.
2. Experiències concretes del voluntariat en els
serveis de salut mental; si no hi ha experiències, quines serien les respostes concretes.
3. Aportacions / Dificultats des del voluntariat en
col·laborar en serveis de salut mental.
4. Aportacions / Dificultats des dels serveis en salut mental al treballar amb voluntariat.
5. Demanda per part del voluntariat als serveis en
salut mental.
6. Demanda per part dels serveis en salut mental
la voluntariat.
7. Perfil del voluntari que col·labora en els serveis
en salut mental.
SRA. CARME AGUDO FORTES
Educadora
Centre de Dia en Salut Mental de Rubí
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Els nous jaciments d’ocupació
Els àmbits que desenvolupen la gran majoria d’entitats no lucratives tenen molt a veure amb el que s’anomenen nous jaciments d’ocupació: són les ocupacions d’utilitat social vinculades directament al
benestar de les persones i a l’entorn ambiental. Són
noves feines que tenen a veure amb àmbits de la
vida quotidiana de les persones: l’educació i la cultura, la família, la salut, la solidaritat i l’associacionisme, l’habitatge, el medi ambient rural i urbà, i connectades amb les famílies, l’educació de la infància
en la vida ciutadana, la millora i la prevenció del
medi ambient. Es tracta d’ocupacions de l’anomenat «tercer tipus», no directament productives ni
vinculades al mercat i a la llei de consum, ni a les
oposicions clàssiques d’ensenyament i sanitat ja assumides, de manera directa, per l’Estat del Benestar.
El Pacte per l’ocupació de Catalunya, signat
pels sindicats i la Generalitat de Catalunya, preveu
una part important de mesures per a l’ocupació en
els sectors de nous jaciments de l’ocupació. Aquest
pacte representa una oportunitat per poder crear
nous llocs de treball en la línia de la tasca que ja
s’està realitzant des de moltes entitats.
Des de la Fundació Catalana de l’Esplai així ho
hem entès i és per això que hem participat en
aquestes mesures possibilitant la contractació de 92
nous llocs de treball. I amb el compromís d’obtenir
un desenvolupament sostenible que funcioni en el
futur sense ajudes i amb una inserció laboral indefinida del 80%.
Les noves incorporacions es destinen fonamentalment a tres blocs d’activitat:
• Atenció a la infància
• Educació ambiental
• Desenvolupament associatiu
Els col·lectius de treballadors que participen en
els contractes subvencionats com Nous Filons d’ocupació, són bàsicament joves i dones. Joves entre
18 i 25 anys amb poca o cap experiència laboral i sí
amb experiència en el voluntariat. I dones de més
de 35 anys que es reincorporen al mercat del treball
després d’haver-ne estat apartades durant una llarga temporada.
Tots aquests nous llocs de treball són reals en el
marc d’entitats amb una forta participació de voluntariat que fa possible rendibilitzar en positiu l’esforç
d’aquests assalariats i per l’altra que es faci en un
marc participatiu i on l’objecte social no es pugui
desvirtuar.
El repte que tenim tots plegats és aconseguir que
cada vegada hi hagi més voluntaris en les nostres
entitats i aquests trobin els espais de participació necessaris. I això no ha de ser incompatible amb la creació de nous llocs de treball per assolir els objectius
comuns.

Per altra banda, proposem que fins que aquesta
reforma legal no es produeixi, les administracions
públiques contemplin en els plecs de condicions
de les contractacions públiques de serveis socials
una valoració específica i preeminent per a les entitats no lucratives i per als aspectes de qualitat del
servei pel damunt de les consideracions econòmiques.
ÀNGELS TRIPIANA
Fundació Catalana de l’Esplai

El sector no lucratiu i els nous jaciments
d’ocupació
En el nou context social (crisi de l’Estat del Benestar,
altes taxes d’atur, incorporació de les dones en el
mercat de treball, diferents necessitats en l’atenció a
la infància i la vellesa,...), és clar que la societat té
nous reptes. I que les entitats del sector no lucratiu
tenim un seguit de característiques que poden donar resposta a aquests reptes amb una sèrie d’avantatges respecte al sector educatiu.
Avantatges del sector no lucratiu:
• Dóna resposta a serveis de proximitat i a les persones.
• Són projectes d’utilitat social.
• Són projectes de marcat caràcter de servei públic
• Cobreix demandes sovint no expressades o no
prou resoltes ni per part de les administracions públiques i el sector mercantil.
• Dóna resposta a demandes del propi territori,
molt a prop dels beneficiaris.
• Possibilita la integració i professionalització sociolaboral de sectors socials amb força dificultats
d’accés a una primera feina i al mercat laboral.
• Es dóna una importància cabdal a les persones
que s’atenen, possibilitant que aquestes no en sigui usuàries stricto senso, ni consumidores, sinó
que esdevinguin sòcies-part d’aquests mateixos
projectes.
• Parteix d’una iniciativa associativa en què conflueixen voluntaris i assalariats per atendre serveis a
la persona i de proximitat, en les quals el factor
humà té molta importància.
• De forma molt més eficient per a les associacions, que aporten alhora un valor afegit de compromís i responsabilitat al servei de la comunitat i
l’interès general.
• La no recerca de lucre ha d’entendre’s no tant
com un poder treballar sota preus de mercat, sinó
que la destinació i ús dels recursos econòmics disponibles per a l’associació es dirigeixen a fer millor els
serveis i assolir els objectius socials que l’associacionisme pretén.

SRA. NÚRIA VALLS I CAROL
Fundació Catalana de l’Esplai
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EL SERVEI VOLUNTARI EUROPEU
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Ponències

Alexandros Tsolakis

Aquesta vocació de seguiment del voluntari ha portat a establir l’acció complementària del programa
anomenada Capital Futur, que ofereix la possibilitat
d’embarcar-se en una activitat que permeti al voluntari
desenvolupar un nou projecte, utilitzant la seva experiència prèvia i donant un nou pas en la seva formació,
que repercuteixi positivament en la comunitat local.
Paral·lelament, s’ha introduït una tendència experimental que és el SVE per a tercers països, i la implementació del SVE a curt termini així com les mesures de suport.
Quant a les accions de voluntariat a tercers països, el SVE no pretén generar projectes de desenvolupament, sinó que vol generar vincles bàsics en
l'àmbit de societat civil.
El SVE a curt termini (generalment d’1 a 3 mesos),
és una activitat molt propera al que entenem per
camps de treball. Aquesta acció és també una molt
bona oportunitat per a joves provenint de mitjans
desafavorits per a tenir una primera experiència de
voluntariat que els pot obrir les portes a posteriors
experiències de llarga durada.
El programa també permet la realització de projectes de SVE multilaterals (amb un mínim de 4 països membres), i en estreta cooperació amb les ONG
en el disseny d’aquests projectes, que s’adrecen directament a la Comissió Europea.

Cap de la Unitat d’Educació Formació i
Joventut de la DGXXII
Introducció al Servei Voluntari Europeu (SVE)
Durant dos anys s’ha dut a terme una acció pilot de
Servei Voluntari Europeu de caràcter transnacional a
llarg termini. Aquesta iniciativa parteix de la consciència de la falta de regulació per part dels Estats
del servei voluntari per a joves. Fa un any que s’ha
acabat aquesta acció pilot i ara volem establir un
programa per a 5 anys després d’una fase d’un any i
mig de funcionament de la primera versió del programa definitiu. No podem obviar que en aquest difícil procés de posta en marxa del SVE, hi ha hagut
també entrebancs entre els Estats, destacant les reticències de Gran Bretanya respecte al programa.
De l’experiència que hem acumulat, volem ara
donar-li un impuls definitiu. Cal destacar que el SVE
és un programa descentralitzat en un 80% del seu
pressupost que gestionen les diverses Agències Nacionals. És fonamental supervisar la qualitat dels
projectes d’acollida, tant per part de les Agències
Nacionals de cada país membre com per la pròpia
Comissió Europea, comprovant que s’ajustin als objectius del programa.
En quant als projectes d’enviament, aquests hauran d’assumir la responsabilitat de la selecció, preparació i enviament dels voluntaris. Els projectes de
SVE seran sempre cofinançats per les organitzacions
implicades, de manera que la Comissió Europea mai
no finançarà el 100% del projecte.
Per a la realització d’un SVE, cal un acord entre
l’organització d’enviament, la d’acollida i el voluntari que inclou les condicions en les que es desenvoluparà l’experiència de voluntariat. El SVE no és una
acció aïllada en la vida del jove, sinó que és un pas
més d’aquesta. Per aquest motiu es vol realitzar un
seguiment del voluntari, especialment per part del
projecte d’enviament, que a la tornada del jove ha
de fer un seguiment que asseguri l’aprofitament de
l’experiència.

Jordi Tolrà
Director de l’Oficina d’Afers Socials de la
Universitat Autònoma de Barcelona
Programes d’integració d’universitaris amb
necessitats especials
La Universitat Autònoma de Bellaterra és una universitat relativament nova (creada el 1968), que
s’articula en un campus on hi circulen entre 35.000
i 40.000 joves al dia, sent aquesta la major concentració de joves de Catalunya. Quan es va crear
aquesta universitat, no hi havia la consciència de
que hi ha estudiants amb necessitats especials, i que
159
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aquests han de gaudir de les mateixes oportunitats.
L’afluència d’estudiants estrangers a la UAB, foren
un segon element a tenir en compte així com la voluntat d’estudiants provenint de centres penitenciaris de cursar estudis universitaris. Tot això portà a la
creació de la Oficina d’Afers Socials per oferir a tots
els estudiants igualtat d’oportunitats.
La necessitat d’incorporar altres organismes en la
construcció d’una universitat més humana i solidària, derivà en la incorporació del voluntariat en
aquesta tasca, i en aquesta direcció es creà el programa PIUNE, per garantir les necessitats de qualsevol estudiant des que ingressa a la universitat fins
que accedeix al mercat laboral. Això significa fer les
adaptacions necessàries, arquitectònicament, pedagògic, tècnic, material i d’entorn social per tal
d’integrar a cada estudiant a totes les activitats organitzades des de la universitat.
Amb aquest esperit, voluntaris s’han implicat en
tasques de suport per al tracte amb persones amb
disminucions, amb l’inconvenient, però, del nivell de
compromís d’aquests. Per això, el SVE ens semblà
una gran oportunitat per poder comptar amb la cooperació de voluntaris estrangers de llarga durada. En
aquest sentit tinguérem dues experiències molt positives, que ens han portat a crear el projecte Vida Universitària, que pretén donar suport a aquells estudiants que tenen necessitats específiques fins i tot en
el seu entorn domèstic. El resultat ha estat adaptar un
dels pisos de la vil·la universitària, amb la participació
de voluntaris, per cobrir aquestes deficiències.
La UAB, també ha participat en un projecte d’enviament a la Bryson House de Belfast, en activitats
de caràcter educatiu i participatiu amb infants i dones de mitjans molt desafavorits. Aquesta experiència també la valorem molt positivament.
Pensem que el SVE és una molt bona eina de formació complementària, que capacita fins i tot per a moltes tasques professionals. Seria també desitjable que es
regulés un servei civil de caràcter voluntari, contemplat en la mateixa constitució, que fos d’àmbit estatal
o autonòmic. Pensem també que el SVE amb tercers
països pot ser una eina en favor de la pau, i animem a
tots els joves a participar en aquesta experiència.

ta entre centres culturals d’Europa. La xarxa Trans
Europe Halles es fundà entre 7 centres l’any 1983, i
ara la configuren 20 centres de 16 països europeus,
coordinats des de París. La xarxa dóna suport a artistes joves i posa a debat les polítiques culturals, tant
locals com a nivell europeu. Els centres es fundaren
per iniciativa dels veïns o associacions culturals, i solen ser espais industrials recuperats. Els joves que
participen en el projecte YEP tenen de 16 a 25 anys,
estan en atur i no tenen experiència o oportunitats
de viatjar. YEP té per objectius estimular la creativitat, desenvolupar les capacitats artístiques personals, permetre mobilitat a nivell internacional, i donar a conèixer els projectes culturals de Trans
Europe Halles. El jove voluntari de YEP, haurà de
produir una creació artística durant el projecte.
La primera experiència fou un intercanvi simultani de 7 joves entre centres culturals de la xarxa. A
Croàcia tingué lloc una trobada de Trans Europe
Halles que derivà en una pàgina web i una revista.
Des de l’Ateneu s’ha enviat una voluntària al centre Kaapelitehdas a Helsinki per treballar en la posta
en escena d’una obra de teatre, sent l’experiència
molt positiva tot i desenvolupar-se en un difícil procés d’integració. Ara aquesta mateixa voluntària
està implicada en la impulsió d’un segon projecte
YEP amb la participació de 10 joves.

Irene García
Subdirectora General de Programes de
l’Instituto de la Juventud –INJUVE
La formació en el SVE
Vull destacar 3 punts bàsics per entendre la formació en el SVE:
1. El SVE és un programa formatiu.
2. Itinerari formatiu en el SVE.
3. Formació de tutors i responsables del SVE. Línies d’acompanyament.
1. El SVE és un programa formatiu:
El SVE és un programa de formació des de l’acció.
Aquesta formació es produeix en un entorn sociocultural diferent. És un procés de formació per a joves des del voluntariat que va associat a una formació sobre valors.
El programa va adreçat a joves de 18 a 25 anys sense requisits previs de formació, fent una atenció especial en la participació de joves desafavorits. Els joves
han de ser actors d’acció voluntària associada a un
procés de formació pràctica. El SVE és un programa
que s’adapta a diferents situacions i necessitats per
part dels voluntaris, de manera que per a cada un
d’ells pot representar una experiència molt diversa.
En un SVE, s’aprenen competències en l’exercici
de les tasques de voluntariat i coneixements pròxims al camp professional. El voluntari es sensibilitza

Puk Draiby
Programa YEP (Youth Exchange Projects)
en col·laboració amb la xarxa Trans Europe
Halles
YEP és un cercle d’intercanvi de voluntaris, vinculats
a projectes culturals de la Xarxa Trans Europe Halles,
adreçat a joves desafavorits.
A Barcelona hi ha dos centres implicats en el projecte: El Casal de Joves de Roquetes de Nou Barris, i
el Centre Cultural Ateneu Cultural de Nou Barris,
amb una projecció cultural i artística, però també
social i educativa.
El projecte YEP aprofita una estructura ja establer160
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sobre la seva pròpia responsabilitat i sobre l’aprenentatge intercultural.

països que no són part integrant del programa. Els
tercers països es divideixen en tres blocs: l’Europa
central i de l’Est; els països de la ribera sud del mediterrània i Orient Mitjà; i els països africans subsaharians, els de la CEI (Confederació d’Estats Independents) i l’Amèrica Llatina.
El voluntariat és un acte de solidaritat d’un individu envers la societat. Aquesta solidaritat s’ha d’estendre també fora d’Europa. Es tracta d’un projecte
educatiu alternatiu en el qual no es pot obviar la realitat extra-europea. El coneixement d’altres cultures, sovint vinculades a la pròpia a través de la immigració, pot també permetre entendre millor la seva
realitat i evitar actituds racistes o xenòfobes.
El SVE ha de tenir també una vessant social en un
marc d’acords que permetin la cooperació amb tercers països.
En l’àmbit del mediterrani, el procés de partenariat s’inicià el 96 durant la Conferència de Barcelona,
entre els 15 països de la UE i 12 països del Mediterrani en qualitat de partenaires. Aquest acord de partenariat euromediterrani inclou cooperació econòmica i desenvolupament industrial, però també el
desenvolupament de la societat civil i democràtica
així com cooperació en l’àmbit de joventut.
S’ha desenvolupat paral·lelament al SVE el Programa Euromediterrani de Joventut, amb finançament del programa MEDA (Mediterranean Partnership Agreement). La durada d’aquest programa és
de dos anys amb 10.000.000 d’ECU de pressupost
que permetrà desenvolupar la cooperació en matèria de joventut en un àmbit més ampli que el SVE.
Aquest programa també inclou com a grup objectiu joves de països del sud del Mediterrani perquè puguin participar en projectes de mobilitat cap a països
de la UE. Un dels problemes que presenta aquesta
iniciativa és la obtenció de visats, motiu pel qual es
prioritzaran projectes de curta durada (fins a 3 mesos
amb visat de turista) per a facilitar la viabilitat d'aquests. El segon grup objectiu són els monitors i formadors de joves tant de la UE com de països del sud
del Mediterrani per desenvolupar les capacitats dels
agents implicats en el programa. Les accions concretes inclourien: el servei voluntari, intercanvis juvenils,
cursos de formació per a monitors, informació juvenil, visites de viabilitat i recerca de partenariat, investigació sobre joves i formació de tècnics d’estructures
governamentals que treballin en l’àmbit de joventut.
Quant als països del centre i l’est europeu, hi ha la
previsió de que s’incorporin en el futur a la UE, i alguns d’ells ja participen en programes d’educació
juvenil específics en funció del país.
L’acció pilot del SVE durant 1996 i 1997 ja ens va
portar a desenvolupar projectes en tercers països en
camps com la integració del desenvolupament rural,
infants i joves i mediambient. Els sentiments dels voluntaris foren molt positius en termes d’aprenentatge
intercultural i de desenvolupament personal. Cal citar també, que alguns d’aquests projectes resultaren
fallits, retornant el voluntari al país d’origen abans de
la conclusió de l’experiència, així com també hi ha-

2. Itinerari formatiu en el SVE:
L’itinerari de formació s’inicia en tasques d’orientació i selecció de persones per participar en un projecte de formació que té una continuïtat i finalitza en
determinats resultats i en la inserció social i laboral.
El punt de partida és l’orientació, selecció i preparació de voluntaris per a la incorporació a un projecte de SVE. Cal seleccionar un projecte d’acollida
adequat a les especificitats del voluntari, i posar totes les eines de formació necessàries per assegurar
una preparació inicial del voluntari.
La segona fase consisteix en la formació en el moment de la incorporació del jove al projecte d’acollida del SVE. Cal formar el jove sobre l’entorn social
polític i cultural i informar-lo sobre el contingut del
projecte i tasques a desenvolupar. Hi ha un concepte de formació continuada, tant en l’idioma com en
qüestions tècniques i pedagògiques (metodologies
d’acció, criteris bàsics del treball, etc.) i de suport
personal i tutorial al voluntari. Cal també facilitar la
integració social del voluntari en la comunitat local.
Per garantir tots aquests aspectes existeix l’avaluació intermèdia, durant la que es contrasta la pròpia experiència amb altres voluntaris.
Quan el jove retorna al seu país d’origen, l’organització d’enviament, ha de fer un seguiment de l’aprenentatge del voluntari, mantenint una vocació
formativa, i expedint un certificat avalat per la Comissió Europea que sigui un element més del marc
curricular del voluntari.
En aquest sentit, el Capital Futur és un mecanisme de suport a joves voluntaris que hagin realitzat
un SVE, que ha de ser un procés més, útil per la seva
integració al món laboral.
3. Formació de tutors gestors i responsables del SVE.
Línies d’acompanyament:
No podem deixar de banda la importància dels tutors, gestors i responsables de projectes. El programa preveu mecanismes per a la formació de tutors
gestors i responsables i mecanismes per a establir
projectes de partenariat. Les visites preparatòries
han de facilitar també la concreció de projectes.
Cal formar també als tutors per tal de que aquests
puguin ser un ajut vàlid en la integració del voluntari al projecte i a l’entorn social.

Barbara Roubicek
Responsable de tercers països en el SVE)
SVE en els tercers països
Una petita part del programa es dedica a permetre
als joves realitzar una experiència en determinats
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001-221 Ponències.qxd 29/7/10 10:55 Página 162

gueren joves que després del període de voluntariat
romangueren en el projecte per iniciativa pròpia.
És important garantir la preparació d’aquest tipus
de projectes, i la formació abans de partir per tal de
garantir les possibilitats d’èxit del projecte. A Àfrica i
Llatinoamèrica s’ha de comptar amb un sector voluntari ja existent, amb infraestructures considerables fruit del treball de les ONG.
Un altre aspecte innovador del programa és la
possibilitat d’acollir voluntaris procedents de tercers
països perquè en el futur puguin realitzar un SVE en
un país europeu.
La formació dels agents implicats a través de les
mesures de suport, ha de ser un element fonamental per al desenvolupament de futurs projectes de
voluntariat amb tercers països.
El SVE té una vessant dedicada a la integració de
joves provenint de mitjans desafavorits, i en aquest
sentit posa un especial èmfasi en l’establiment de les
mesures necessàries per tal de que aquest col·lectiu
de joves pugui accedir al programa en igualtat d’oportunitats que els demés.

curt termini en altres països europeus. Aquesta experiència els permet millorar la seva adaptabilitat en
un altre entorn, treballar en equip, solucionar problemes, desenvolupar habilitats i adquirir coneixements bàsics d’un idioma estranger.
Aquesta experiència es complementa amb la participació en projectes locals abans i després de l’experiència europea, i sempre va adreçada a joves que
no podrien obtenir aquestes facilitats donat el seu
entorn social.
Quan el 1996 es creà el SVE, The Prince’s Trust
pensà que calia un esforç addicional per permetre
que joves de mitjans desafavorits poguessin gaudir
d’una experiència de voluntariat d’una durada de 6
a 12 mesos a l’estranger. Amb aquest objectiu es
creà «Enroute», que al gener de 1999 funcionarà a
escala nacional en 7 països. L’objectiu és ajudar els
joves a experimentar el treball en equip i a assumir
la responsabilitat de les accions pròpies, i obtenen
fins i tot un certificat de reconeixement nacional.
S’estableix també el «Welcome Day», que posa en
contacte als participants i serveix per avaluar els problemes amb què es troben i altres qüestions pràctiques. Posteriorment, amb el treball de mentors (que
donen suport individual en la formació de cada un
dels joves), formaran part d’un programa modular
de 13 setmanes en la comunitat local abans d’entrar
en un curs de formació lingüística residencial i una
experiència de voluntariat de curta durada en un altre país europeu. És en aquest punt en el que es
treuen les conclusions de tot aquest procés de formació, que ha de permetre al jove continuar amb la
formació més adequada, o aprofitar l’oportunitat de
participar en una experiència de SVE.
Els participants de «Enroute» poden obtenir crèdits i competències que els poden ajudar en el futur
a integrar-se en el mercat laboral, ja que el programa es centra en joves que viuen en els límits de la
marginació (fracàs escolar, aturats, famílies desestructurades, etc.).
El fet de donar una dimensió europea a les nostres
activitats ofereix nombrosos beneficis als joves, tot i
que demana un enorme esforç de preparació. Cal
considerar que l’aprofitament d’aquestes experiències depèn de la globalització dels sistemes econòmics i de que les aptituds i aprenentatge que se’n
derivin siguin d’utilitat no només per la societat actual, sinó que també per la futura.

Tanya Suarez
Prince’s Trust
Desenvolupant habilitats a través de l’activitat
europea
The Prince’s Trust ha estat ajudant joves a superar algunes de les barreres que afronten en el seu procés de
desenvolupament durant els últims 21 anys. Per tal
d’acomplir aquest objectiu s’han utilitzat diversos programes entre els quals hi ha el «XL network clubs» que
en més de 100 escoles del Regne Unit intenta minimitzar l’exclusió i potenciar l’aprenentatge educatiu, així
com facilitar el posterior accés al mercat laboral.
En aquest sentit, s’organitzen cursos de desenvolupament personal de 4 setmanes de durada en una
comunitat local que millorin les habilitats dels joves,
així com es dóna suport, mitjançant una xarxa nacional de mentors en negocis, a joves que es volen
establir pel seu compte i que tenen dificultats per
obtenir finançament.
Tota aquesta feina la desenvolupen 8.720 voluntaris i 450 professionals en les diferents comunitats
locals del Regne Unit, obtenint el finançament a través de donacions, esponsors i beques del sector cooperatiu i l’administració.
Les mesures directes per a ajudar els joves es centren en obrir-los la possibilitat de participar en projectes de mobilitat, desenvolupant noves xarxes en
l'àmbit europeu i utilitzant la creixent importància
de les polítiques de joventut a nivell europeu. L’intercanvi d’experiències entre organitzacions europees és un factor fonamental per a la correcta utilització dels recursos.
Des de 1989, el programa Go...grants ha permès
a joves prendre part en projectes de voluntariat a

Hazel Low
European Induction Programe
La integració de joves de mitjans desafavorits
en el SVE
Tractaré la integració de joves desafavorits en el SVE
a través d’un exemple concret resultant de la cooperació entre el Youth Forum i l’Associació d’Organitzacions de Servei Voluntari (AVSO) durant els úl162
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tims dos anys. Aquesta cooperació ha donat lloc a la
creació de la xarxa informal d’associacions de joventut anomenada Step-by-Step, per a la qual treballo
amb l’objectiu de la consolidació i disseminació de
les idees experimentals implementades per el SVE
durant el 1996 i 1997.
El treball amb joves desafavorits arrenca del projecte pilot del Youth Forum: «Combatent la pobresa
i l’exclusió social», amb la participació de diverses
organitzacions de diversos països europeus. Aquest
programa incidia sobre joves amb risc de marginalització (aturats, col·lectius d’immigrants, drogodepenents, potencials criminals o persones amb discapacitats físiques). En aquest sentit el programa incloïa
joves d’aquests mitjans desafavorits, però també voluntaris d’altres sectors socials sensibilitzats per
aquests problemes. Hem de constatar, no obstant
això, que molts dels joves implicats tenen massa dificultats per poder participar en un projecte de SVE.
Els problemes principals als quals hem hagut de
fer front han estat l’escassa formació de molts d’aquests joves i fins i tot, en alguns casos, actituds negatives potenciades pel seu entorn, dificultant la implicació en accions a mig o llarg termini. Tots
aquests factors dificulten la participació en un projecte de voluntariat a l’estranger, i encara més si
aquest és de llarg termini.
Per solucionar aquests problemes s’ha buscat en
primer lloc una major flexibilitat en el període de voluntariat, que pot ser decidit per cada voluntari, i
s’ha intentat reforçar el paper de l’entitat d’enviament que ha d’actuar tant en el nivell d’autoestima
del voluntari com en les dificultats que presenta el
seu entorn, intentant que la seva primera experiència a l’estranger sigui formant part d’un grup de joves amb carències similars, exercint el grup una influència positiva en els seus components. La creació
de xarxes és crucial en aquest procés ja que facilita
un contacte molt més estret entre les parts i la preparació, seguiment i avaluació de les experiències.
Finalment, cal veure el període de residència a l’estranger com a part d’un procés de llarga durada.
Els agents implicats son una mescla d’organitzacions locals de joventut, i associacions internacionals
de voluntariat. Els projectes locals són entitats d’enviament molt adequades donat el seu arrelament a
les comunitats locals, mentre que les organitzacions
internacionals solen tenir projectes residencials que
permeten integrar voluntaris de diferents països. El
sentiment de grup ajuda molt als voluntaris en el seu
procés d’assumpció de responsabilitats.
L’associació Step-by-Step agraeix el suport de la
Comissió Europea durant aquesta fase pilot, en què
ha disposat d’un elevat grau de flexibilitat en l’aplicació del programa. El Youth Forum ha preparat publicacions que recullen aquesta experiència en forma de manuals de formació d’utilitat per a altres
organitzacions.
A resultes d’aquest període d’experimentació,
nombrosos voluntaris han aportat la seva experiència per a noves activitats de formació, tant per a en-

titats d’enviament com d’acollida. En aquest sentit,
hem organitzat el primer camp de treball lingüístic,
per a 15 persones durant 15 dies per aprendre 2
llengües, sent una gran experiència.
Hi ha encara aspectes a resoldre en el SVE, com la
baixa incidència del programa en noies de mitjans
desafavorits, l'estatus de joves sense nacionalitat
d’un país de la UE, la frontera on el desafavoriment
impedeix la participació en el programa, la participació de joves amb discapacitats físiques, l’establiment de directrius per al treball amb grups de joves
desafavorits, etc.
En aquest sentit, Step-by-Step està oberta a debatre aquests temes amb tot aquell que hi estigui interessat, per tal de facilitar que el SVE sigui per a tots
els joves.

Ann O’Sullivan:
Cork City Partnership
He estat implicada amb joves provenint de mitjans
desafavorits durant 20 anys i m’agradaria que fossin
ells els que expliquessin la seva experiència. Durant
l’adolescència, molts joves es troben amb molts
problemes d’adaptació i han de suportar molta
pressió, sentint-se exclosos de la societat.
Cal que la societat adulta assumeixi responsabilitat
sobre aquesta qüestió. Cal escoltar la seva opinió i
avaluar quines accions es poden dur a terme per integrar joves desafavorits al SVE. Cal desenvolupar una
tasca d’establiment de projectes de partenariat, i fixar criteris comuns d’entesa com a base del projecte.
Cal construir capacitats i dur a terme una formació
preparatòria que costa temps i recursos però que
considero essencial. Posteriorment cal un suport al
voluntari durant la seva progressió en el servei voluntari. Cal cultivar una cultura de l’èxit com a contraposició a la cultura del fracàs que plana sobre molts dels
joves desafavorits. És molt important donar un primer pas, que quasi sempre té un fort impacte en la
vida del jove desafavorit, i que li obre la porta a noves
oportunitats. És molt car lluitar contra el desordre social, tant en termes monetaris com en dedicació.
Pensem que la Comissió Europea ha respost molt
positivament a les propostes dels joves implicats en
el programa en el sentit de permetre desenvolupar
experiències de curta durada, i en grup, que faciliten la participació de joves desafavorits.
El SVE, no és només una experiència aïllada, sinó
també un factor d’integració dels joves en la seva
comunitat local on poden seguir desenvolupant tasques de voluntariat. Cal reconèixer les aptituds adquirides pels joves durant el SVE més enllà de la simple emissió d’un Certificat i permetre que aquesta
formació ofereixi al jove noves oportunitats, amb el
suport del sistema educatiu i social. Per al bon funcionament del SVE, cal una formació extensiva no
només per al jove voluntari, sinó també per al projecte d’enviament i el d’acollida. El SVE és un primer
pas en la integració de joves en la societat.
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Clare Fitzsimons

vada, però és un dispositiu nacional d’interès públic.
Défi-Jeunes desenvolupa projectes posant al jove al
centre dels mateixos i buscant la implicació i compromís d’aquest. Paral·lelament, aquests projectes
han de fomentar la capacitat d’acció i creació del
jove i la seva inserció en el món professional.
Els projectes poden ser individuals o col·lectius.
Défi-Jeunes ofereix els seus serveis a qualsevol
jove de 15 a 28 anys en projectes de qualsevol tema
d’utilitat social. Existeix un acompanyament personal per a cada projecte en un marc de partenariat.
El programa es desenvolupa també en l'àmbit regional i local.
Défi-Jeunes es planteja 6 missions principals:
• Finançament de projectes joves.
• Animació de la xarxa de correspondència DéfiJeunes (com a suma d’experiències).
• Ampliació del partenariat nacional (públic i privat).
• Cerca experimentació i innovació social (incloent la inserció social i professional).
• Valoració dels joves i els seus partners (donar
una imatge positiva dels joves).
• Desenvolupament de dispositius a nivell europeu.
S’estableixen mitjans financers tècnics i humans
complementaris als del Ministeri de Joventut i Esports, amb la participació del Ministeri de Treball, la
Direcció de L’Acció Social, correus, etc. Això permet
actuar dins un marc de partenariat de col·laboració
en la impulsió de projectes. Aquest partenariat de
gestió permet resoldre un ampli ventall de problemes que pot afrontar el voluntari.
En l'àmbit regional es treballa amb les Direccions
Regionals de Joventut i Esports, en projectes de desenvolupament local i personal, i en l'àmbit local,
existeixen xarxes de suport amb la implicació de les
associacions.
Els projectes han de tenir lloc a França o ser organitzats per aquest país, i en ells hi poden participar
joves francesos, residents a França, o joves de països
de la UE. Els projectes de Défi-Jeunes són una primera experiència que sempre ha d’emanar de la iniciativa dels joves. Els projectes han de ser creatius i innovadors. Els joves de 18 a 28 han d’aconseguir un
finançament complementari, i han de defensar els
seus projectes davant d’un jurat.
Hi ha diversos dispositius d’acompanyament,
amb beques, seguiment pedagògic logístic i tècnic,
i suport local. Al final del projecte el jove ha de fer
una memòria d’activitats.
Els projectes són culturals, socials, de solidaritat,
d’esports d’aventura o natura i científics o tècnics.
Défi-Jeunes també participa en projectes europeus, especialment amb el programa de la Comissió
Europea Joventut amb Europa, i concretament en
l’acció d’Iniciatives Juvenils. També es fan intercanvis bilaterals amb altres estats de la UE, i experiències de SVE. El nostre objectiu ara és també participar en accions de Capital Futur.

Directora de SOS
Capital Futur
L’acció de Capital Futur és una innovació del present
programa de 2 anys del SVE i és una acció de seguiment del voluntari. Aquesta acció permet al voluntari desenvolupar la seva iniciativa i creativitat i capitalitzar l’aprenentatge del SVE. Els joves que tinguin
idees a desenvolupar poden adreçar-se a les seves
Agències Nacionals amb una proposta. Aquesta activitat ha de ser un pas més en la integració a la societat tant a nivell professional com social, sense haver
d’estar necessàriament relacionada amb el seu projecte de SVE. La única condició és disposar del Certificat de participació en un SVE (havent acomplert almenys el 50% del període previst inicialment).
L’acció de Capital futur permet desenvolupar tres
tipus de projectes:
La primera possibilitat consisteix en projectes que
permetin la integració del voluntari al món professional. El projecte en aquest cas també pot ser per
l’establiment d’un negoci, de manera que no necessàriament ha de ser sense ànim de lucre.
Una segona possibilitat són els «projectes espontanis», que tenen un principi i un final. Un exemple
podria ser la creació d’una pàgina web, la organització d’algun curs de formació, etc.
En tercer lloc, l’acció de Capital Futur pot consistir
en projectes de «desenvolupament personal», que
complementen l’educació personal del jove. En
aquest cas es prioritzen cursos de formació a l’estranger. El voluntari ha de definir clarament el curs que realitzarà i explicar-ne el profit que en vol treure. Aquest
projecte també es pot desenvolupar en un tercer país.
El voluntari pot disposar de fins a 5.000ECU, però
ha de buscar un cofinançament.
Les condicions impliquen que es faci la sol·licitud
en els dos propers anys a la realització del SVE. Cada
voluntari només es pot beneficiar d’una sola subvenció de Capital Futur, amb una durada màxima
d’un any. De moment es realitzen dues seleccions
anuals. El voluntari ha de fer una descripció d’activitats i un pressupost. La selecció la farà un jurat a
cada país amb participació de diferents sectors vinculats a l’àmbit de joventut.
SOS farà visites de supervisió als projectes en
col·laboració amb les Agències Nacionals.

Françoise Gaudin
Défi-Jeunes
Iniciatives Juvenils i Innovació
Défi-Jeunes fou creat el 1987 pel Ministeri Francès
de Joventut i Esports, i és ara gestionat de forma pri-
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Conclusions de la Ponència

Participació
La participació juvenil ha de ser la via que ha de permetre als joves tant desenvolupar les seves capacitats i aptituds com incidir i decidir en el seu entorn.
Ha de capacitar-los per prendre decisions que els
afecten avui i ho faran demà i construir la societat
des d’una ciutadania activa i compromesa.
Aquesta participació troba cada dia noves formes
d’expressió, fruit certament de la inquietud de les
associacions juvenils, de les administracions i de la
societat en general, però sobretot d’una gent jove
inquieta que busca nous canals per intervenir de forma directa en la construcció de la seva societat, a
partir de la comunitat més pròxima.
Donar possibilitats i suport a aquestes noves expressions i canals de participació és una tasca de
tots i totes els que amb la nostra acció treballem
amb els joves, pels joves i com a joves.

cial i el desenvolupament social són només possibles amb el compromís de tots i totes com a membres d’aquesta societat.
I és també una acció desinteressada en tant que
el voluntari o la voluntària no té una retribució material directa per la seva acció, tot i que el benefici
personal i social pot ser molt alt. L’acció voluntària
per tant no ha de substituir l’acció social pública o
privada, sinó que ha de ser-ne complement. No ha
de substituir llocs de treball, ans al contrari, crear-ne
de nous i crear noves professions, donades les necessitats de formació, capacitació i seguiment que
genera.
L’experiència ens demostra que el voluntariat genera una forta despesa i que té un cost immediat
elevat per a l’administració però que la seva rendibilitat a tots nivells és altíssima perquè es tradueix en
una societat més justa i més pròspera.

Acció Voluntària

El Servei Voluntari Europeu per a Joves

L’acció voluntària entesa com a acció responsable,
solidària i desinteressada pel suport a un col·lectiu,
un projecte, una idea, és una de les expressions que
creix amb més força entre els joves i les joves europeus. El Servei Voluntari Europeu per a Joves és una
eina bàsica per a la realització i desenvolupament
d’aquesta acció en l'àmbit internacional.
És una acció responsable perquè el jove decideixi
l’objectiu dels seus esforços i participi en el disseny
de l’acció prenent consciència de l’impacte de la
seva tasca. Responsable, també, perquè fruit d’aquesta activitat voluntària el jove desenvolupa una
consciència ciutadana de compromís en la construcció del seu entorn, perquè a partir de l’experiència voluntària no només esdevé jove responsable
sinó ciutadà actiu i responsable.
És també una acció solidària, fruit de la presa de
consciència sobre la responsabilitat com a ciutadà
compromès. Solidària amb altres joves, amb ciutadans i ciutadanes d’altres edats, amb col·lectius en
situació de marginalitat o risc d’exclusió; tant en la
comunitat local com en altres països i amb altres pobles del món. Solidària perquè la pau, la justícia so-

El programa del Servei Voluntari Europeu per a joves
té el jove o la jove voluntaris com a protagonistes i
alhora també un objectiu clar d’incidir en la comunitat local tant d’origen com de destinació de l’acció voluntària. Possibilita afegir una dimensió europea i intercultural a aquesta acció i la participació i la
cooperació de diferents agents i actors socials i juvenils.
Tot i aquesta tasca, el programa ha de tenir com a
finalitat, més enllà de l’acció voluntària concreta, la
presa de consciència del jove de la seva capacitat
d’influir i canviar el seu entorn. L’acció voluntària,
tot i ser important, també un canal perquè a través
del seu desenvolupament el jove o la jove voluntària
prengui consciència de la seva responsabilitat com a
membre de la comunitat i aprengui a participar de
forma activa i compromesa per una societat i un
món més just, democràtic i solidari.
El programa va adreçat a joves d’entre 18 i 25
anys tot i que entenem que ha de ser flexible per les
dues bandes en funció de l’interès i l’impacte pel
propi jove. Cal fer un especial esforç perquè aquells i
aquelles joves que per diverses circumstàncies tenen
165
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menys possibilitat d’inserció social o laboral o que
tenen dificultats especials d’integració tinguin més
suport i facilitats per accedir i participar en el programa. Joves potencialment receptors d’acció voluntària poden ser protagonistes d’aquesta acció a
través del programa.
Cal permetre la plena implicació dels joves participants tant en el disseny com en la implementació i
avaluació del projecte a realitzar.
El SVE per a Joves és un instrument privilegiat per
desenvolupar projectes que afrontin nous reptes en
les nostres societats: la defensa dels Drets Humans,
el desenvolupament sostenible i la cultura de la Pau,
i nous instruments com l’ús de les noves tecnologies
de la informació i la telemàtica.
Aquesta implicació només és possible posant l’accent en una sèrie d’elements:

• Educació ciutadana: en tant que el programa ha
de permetre desenvolupar una consciència compromesa del jove amb el seu entorn.
• Formació de tipus professional o tècnica: perquè ha de donar noves habilitats i ajudar a descobrir
i desenvolupar noves capacitats que podran tenir un
impacte directe en la inserció social i laboral posteriors del jove.
• Aprenentatge intercultural, perquè facilita el
contacte i el coneixement de noves cultures i societats i dóna suport al valor de la diversitat i el foment
de la tolerància i la solidaritat.
Aquest aprenentatge és imprescindible per poder
construir Europa des de la ciutadania i permetre el
coneixement entre els pobles. El SVE per a Joves ofereix moltes possibilitats per a aquest aprenentatge
tant per l’acció voluntària en la comunitat d’acollida
com per l’impacte en el propi voluntari.

Accessibilitat
Complementarietat

El programa ha de ser accessible i estar a l’abast de
tots aquells joves amb inquietuds i interès a participar-hi.
Això representa una tasca de difusió, informació,
assessorament i guia molt important tant per part
de les estructures nacionals com per les associacions i grups de joves. Especialment les associacions
juvenils tenen una responsabilitat molt important a
l’hora de fer arribar el programa i les seves possibilitats a aquells joves fora dels circuits clàssics d’informació.
En aquesta tasca és imprescindible el suport públic tant material com financer.

Per tal que l’acció voluntària assoleixi els objectius
desitjats, tant en els joves i les joves participants
com en l’entorn en el que actuen, cal que les accions des del sector juvenil – associacions i entitats,
institucions públiques i privades i els mateixos joves– es coordinin i es complementin amb altres sectors que incideixen en l’acció social.
Cal treballar al costat dels altres departaments, direccions i àrees de treball de les administracions per
tal de sumar esforços per aconseguir accions conjuntes. Calen també polítiques de joventut interdepartamentals perquè el jove és un ciutadà complert, cal
que els projectes de SVE per a Joves també trobin el
suport en altres programes i accions de les administracions i que aquests es complementin entre ells.
A l'últim cal reconèixer l’esforç que representa desenvolupar dia a dia el programa. Tots i totes els que
hi estem implicats d’una forma o altra sabem que
representa un gran esforç i a la vegada en reconeixem la importància i l’impacte. Per això volem
apel·lar a la responsabilitat dels responsables polítics
i institucionals perquè vetllin per tal que el Servei
Voluntari Europeu per a Joves es doti dels recursos
necessaris per assolir els seus objectius i arribar més i
millor als joves i les joves a qui va adreçat.
En particular volem fer una crida als governs dels
Estats Membres de la Unió Europea i en especial als
ministres i responsables de joventut del Consell de
Ministres, perquè es replantegi el bloqueig al programa marc de joventut.
Cal apel·lar a la seva responsabilitat pública i a la
seva obligació de pensar en les conseqüències i l’impacte d’aquesta decisió. Els programes de joventut
han de rebre el suport necessari per continuar creixent i assolint els reptes plantejats.

Mobilitat
La possibilitat de desplaçar-se més enllà de les fronteres sense ocasionar un perjudici en la situació legal, econòmica o formativa del jove ha de ser un
element bàsic del jove participant sigui europeu o
no. Cal treballar per aconseguir que desapareguin
els obstacles a la mobilitat que encara existeixen (visats, no reconeixement de titulacions,...)
La mobilitat és un instrument pel procés educatiu
individual, per l’aprenentatge intercultural i l’educació ciutadana.
El coneixement o aprenentatge d’una o vàries
llengües estrangeres ha de ser també un element
bàsic pel suport a l’acció voluntària europea.
Formació
És un element clau tant en tot el procés del programa com en els objectius finals de capacitació del o
de la jove participant. La formació que ha d’oferir el
SVE per a joves engloba diferents aspectes:
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Comunicacions Presentades
a la Ponència

Barcelona 2004: El Fòrum Internacional de les
Cultures

ractius que arrelarà Barcelona 2004 al nostre planeta.
Posar el Fòrum Virtual de Barcelona 2004 al mapa
de la xarxa no és cosa de quatre dies. Tampoc és només una qüestió de màrqueting i banners. El creixement d’un espai virtual no es pot planificar, menys
encara si el període que abastarà és de més de 6
anys, d’ara fins al 2004. Avui es fa difícil imaginar
quina mena de cosa serà la xarxa telemàtica que relligarà el món l’any 2004, tampoc és fàcil d’endevinar quina mena de serveis hi trobarem i quines comunitats hi faran vida. La construcció del Fòrum
Virtual es basarà tant en la promoció directa de nodes temàtics i serveis interactius com en l’atracció
de continguts i iniciatives ja presents a la xarxa.
L’acumulació de continguts de qualitat i valor afegit i l’enllaç amb el que ja hi ha i funciona han de ser
els factors que facin gravitar l’atenció dels internautes i els mèdia cap al Fòrum Virtual Barcelona 2004.
Dit en poques paraules: el Fòrum Virtual ha d’aconseguir que Internet treballi per a ell i l’ompli de continguts. Una de les claus per desenvolupar aquest
projecte és una xarxa d’internautes voluntaris treballant amb un teixit d’organitzacions, institucions i
empreses hàbils per detectar continguts coherents
amb els àmbits temàtics del Fòrum (pau, sostenibilitat i diversitat cultural) i capaços d’interessar als participants de tot el món.

Voluntaris internautes del Fòrum Universal de les
Cultures
EL FÒRUM UNIVERSAL DE LES CULTURES BARCELONA 2004
El Fòrum Universal de les Cultures és un nou tipus
de gran esdeveniment, que aplegarà debats i col·loquis sobre temes d’interès comú, un Festival Mundial de les Arts i exposicions temàtiques sobre la
història de la diversitat humana. Es centrarà en un
dels principals reptes que té plantejats el segle XX:
el diàleg entre les cultures. La necessitat d’aquest
diàleg impregnarà totes les activitats del Fòrum i en
determinarà els tres grans temes a debat:
• les cultures i la diversitat (la diversitat cultural);
• les cultures i la pau (les condicions de la pau);
• les cultures i la sostenibilitat (la ciutat sostenible).
El Fòrum és una iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona que té el ple suport de la Generalitat de Catalunya i del Govern espanyol. Aquest suport s’ha
expressat en la decisió de crear un Consorci Organitzador format per les tres institucions. El Consorci
establirà un acord de col·laboració amb la UNESCO,
que va donar suport al Fòrum en la 29a Conferència
General de novembre de 1997, i que n’és el soci
principal. El primer Fòrum Universal de les Cultures
se celebrarà a Barcelona i començarà el 23 d’abril de
l’any 2004, coincidint amb la Festa de Sant Jordi,
declarada Dia Mundial del Llibre per la UNESCO. Es
clausurarà el 27 de setembre, amb motiu de les Festes de la Mercè, patrona de Barcelona.

ELS VOLUNTARIS INTERNAUTES
Necessitem internautes voluntaris per explorar la
xarxa, per fer d’ambaixadors en les diverses comunitats virtuals, i per desenvolupar projectes de nous
continguts i serveis. El tracte és que ens ajudin a
canvi de participar en un procés molt creatiu en un
medi que ja és el seu: Internet.
Per fer operatiu el treball voluntari el nucli organitzador bàsic serà l’equip de projecte, amb un objectiu definit i uns 4 mesos de durada. La major part
de projectes consistirà a desenvolupar, penjar i animar un nou node de continguts o serveis a la xarxa.
Un equip típic estarà format per 2 o 3 «Internautes
voluntaris», un parell d’universitaris o experts en els
continguts del projecte i una empresa «proditora»

EL FÒRUM VIRTUAL
Barcelona 2004 però, ja ha començat a través del
Fòrum Virtual que desenvolupa i difon el Fòrum Universal de les Cultures en l’espai telemàtic. La missió
del Fòrum Virtual és aconseguir la participació de
persones, organitzacions, empreses, institucions i
tota mena de comunitats d’arreu del món, en el Fòrum Barcelona 2004. El Fòrum Virtual serà una extensa xarxa de nodes temàtics i nuclis de servei inte167
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de webs. Es busca aquí una component de forces
que aprofiti el millor de «l’anarquia i esperit d’aventura» dels internautes, la sistemàtica dels universitaris i la vessant pràctica de les empreses.
Tot projecte començaria per una fase d’exploració d’Internet a la recerca de «sites» anells, comunitats virtuals, activistes etc. del tema objecte d’estudi. Una segona fase «dissenyaria» el futur node,
filtraria i ordenaria la informació compilada, produiria directoris i sobretot detectaria «buits»: oportunitats de nous serveis i continguts que permetin afegir
valors i/o transversalitat al node. Seguiria la producció de la WEB del node i s’obriria a la xarxa. A partir
d’aquí les funcions de l’equip es centrarien en la difusió, l’animació i seguiment del nou nucli.

registrat –intranet– i facilitarà el treball en grup dels
internautes. Es preveuen funcions de debat, tauló
d’anuncis, xat, base de dades, borsa de projectes i
biblioteca de recursos. Cada equip responsable d’un
projecte disposarà d’un entorn propi per desenvolupar-lo; però tots els voluntaris podran observar com
es desenvolupen els projectes i comunicar-se amb
els responsables per fer-hi aportacions. Així mateix,
parts del treball de desenvolupament seran visibles
a la WEB del Fòrum Virtual de manera que els visitants puguin conèixer el que s’està preparant i participar-hi si ho desitgen.
VÍCTOR FARRÉ
Director del Fòrum Virtual

ELS PRIMERS PASSOS PER ORGANITZAR ELS VOLUNTARIS
El nombre de voluntaris internautes registrats a la
WEB del Fòrum Virtual des del passat 19 de setembre és de 170. El 85% són originaris de Barcelona i
Catalunya, i el 15% restant es distribueix quasi equitativament entre la resta d’Espanya i l’estranger. La
captació de voluntaris internautes s’ha fet majoritàriament mitjançant el propi anunci i formulari inserits a la WEB del Fòrum.
Com a primer pas en l’organització, s’ha creat una
llista de distribució de correu electrònic, a la qual
s’ha donat d’alta automàticament a tots el voluntaris
inscrits. Es tracta d’una llista a través de la qual es comunicaran els voluntaris en el seu idioma original;
però per facilitar la comunicació multilingüe s’han
creat 3 llistes de distribució addicionals, en català,
castellà i anglès, de manera que la persona que estigui interessada rebrà el missatge en diferit, traduït a
l’idioma de la seva preferència. Més endavant s’utilitzaran sistemes automàtics de traducció.
Els voluntaris treballaran en grups en funció del
projecte de servei o feina específica a la qual estiguin assignats. Els primers contactes han tingut un
nivell de resposta molt elevat. S’han mostrat molt
receptius i han presentat propostes i suggeriments
diversos sobre el desenvolupament futur del Fòrum.
La primera petició concreta que s’ha fet a través d’aquesta llista de distribució és la demanda de voluntaris internautes disposats a assumir tasques de traducció de l’anglès, castellà i català, indispensable
per al correcte funcionament de les llistes de distribució en diferents idiomes. La resposta fa pensar
que es podran cobrir totes les necessitats de traducció, de l’entorn de voluntaris, amb una qualitat satisfactòria.
Actualment s’està preparant una tasca «promocional» que consisteix primer a investigar la presència de la WEB a la xarxa: estudiar a quins buscadors
hi és present –i de quina manera– i a quins no. Després s’inclourà la WEB i els seus descriptors als buscadors on no hi figuri, intentant que la seva inserció
sigui el més eficaç possible: que es trobi en un lloc
de privilegi dins dels directoris.
També s’està especificant un entorn de treball cooperatiu pels voluntaris internautes. Serà de tipus

Direcció de Joventut, Consell d’Europa
Comunicació sobre el servei voluntari
Si la participació dels joves en la vida comunitària
encara és una prioritat per a la construcció europea,
des dels vuitanta, la crisi econòmica ha creat la
consciència de l’establiment d’una societat dual i la
necessitat de trobar altres solucions per a la participació juvenil; la integració social i vocacional dels joves i la recerca d’una nova cohesió social estan ara al
centre de les preocupacions de les activitats del sector de joventut del Consell d’Europa. Considerant
que el servei voluntari és una part important de les
polítiques governamentals que afecten els joves,
constitueix per a aquests una oportunitat per l’aprenentatge solidari i de servei a la societat, com també
contribueix a la cohesió social promoguda pel Consell d’Europa, la Organització desenvoluparà el seu
treball en la promoció del servei voluntari.
Per exemple, els ministres europeus responsables
de joventut, en la seva conferència que tingué lloc a
Viena a l’abril de 1993, sentiren que hi havia una necessitat imperiosa de treballar en el servei voluntari
de llarga durada, recomanant la «promoció d’un
servei voluntari per a joves, especialment de llarg
termini a nivell nacional i europeu, i el reconeixement d’un estatus legal rellevant que cobreixi als joves voluntaris durant la seva experiència». Una recomanació que fou reafirmada durant el míting
informal de Luxemburg el 1995 on els ministres, durant un debat sobre la cohesió social, apel·laren al
desenvolupament d’un servei voluntari, i particularment com a forma de participació en activitats internacionals de durada superior a un any.
Els països europeus tenen una llarga tradició de
servei voluntari. Encara que aquesta realitat pren
formes molt diferents depenent del país, els països
europeus han expressat repetidament el desig d’establir algun sistema de cooperació d’àmbit europeu. El rol del Consell d’Europa que és crear normes
europees i estàndards, es veié concretat en aquest
camp en termes de referències expressades a un comitè d’experts en servei voluntari amb instruccions
per definir el servei voluntari de llarga durada i in168
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vestigar accions apropiades per promoure el servei
voluntari en l'àmbit nacional i europeu.
Les conclusions del comitè, basades en el treball
d’un consultor, Dr. U Frey, donaren lloc a una recomanació de la promoció del servei voluntari a Europa, dissenyat pel «Comitè Director Europeu per la
Cooperació Intergovernamental en l’àmbit de la Joventut» (European Steering Committee for Intergovernamental Co-operation in the field of YouthCDEJ-). (Recomanació R (94), 4 adoptada pel
Comitè de Ministres del Consell d’Europa el maig de
1994).
Aquesta Recomanació indueix, entre altres, als Estats membres a reduir els obstacles que entorpeixen
la lliure circulació de joves voluntaris i proposa un
ajut financer apropiat, en el marc de les seves disposicions jurídiques i polítiques respectives, per a les
organitzacions o grups de joves voluntaris que no
disposin de recursos propis per assolir els seus objectius, tant individuals com de grup, amb l’objectiu
que la promoció i l’expansió del servei voluntari
concerneixi a tots els països europeus.
Sobre la base d'aquest text, els ministres europeus responsables de joventut, en un míting informal que tingué lloc a Luxemburg al maig de 1995,
es declararen –per iniciativa de la ministra alemanya, Sra. Nolte, que argumentà la conveniència del
desenvolupament del servei voluntari, particularment en la participació en accions de caràcter transnacional de durada superior a un any– a favor d’un
status legal per als joves voluntaris i de l’organització d’una convenció sobre el servei voluntari.
El CDEJ, en base al treball del Comitè d’Experts en
el servei voluntari, començà llavors a treballar sobre
un projecte de convenció sobre el servei transnacional a llarg termini.
En els seus treballs preliminars, ha adoptat la definició de servei voluntari a llarg termini, i la proposta
d’aquest Comitè es podria interpretar com un marc
de referència que permetria als estats membres desenvolupar projectes basats en els trets diferencials
de cada Estat.

qui treballa. Per contribuir en el procés d’una societat canviant, aquest servei ha de ser el resultat d’una
opció personal i lliure del voluntari i aquest fet s’ha
de reflectir en la naturalesa del servei. Indissociable
de la política de joventut, el servei voluntari té la
seva pròpia raó de ser i, per aquest motiu, no s’ha
de confondre amb altres formes de treball o de serveis. Es tracta d’una necessitat per a la societat en
termes de participació, de responsabilitat i d’educació de la població, tot i que no és la seva missió resoldre les llacunes socials, econòmiques i polítiques,
que son responsabilitat dels Estats i dels seus governs.
El servei voluntari sempre s’ha considerat no només una activitat d’utilitat col·lectiva o un servei a la
societat, sinó també una alternativa envers la integració al món del treball, permetent als joves adquirir noves capacitats que els facilitaran adaptar-se a la
societat i trobar una feina. Forma part integral del
concepte i estructura de l’educació adulta. Comporta una implicació activa en un llarg procés d’aprenentatge de la vida en tots els seus àmbits, i no una
simple continuació de la formació professional. Significa un aprenentatge social en el sentit més ampli,
que no és assolible sense mesures pedagògiques
que l’acompanyin en grup o individual. Aquest suport ha de començar amb la preparació prèvia al
servei voluntari (motivació personal, idioma, coneixement del país d’acollida i el projecte d’acollida,
etc.). Hauria de continuar en forma de trobades individuals o en grup amb representants d’organitzacions d’enviament o d’acollida i en la participació de
diversos cursos de millora d’aptituds.
El servei voluntari pot ésser un pas endavant en la
solució de l’atur, encara que no ha de ser utilitzat
per part dels governs com a eina per manipular les
estadístiques de desocupació, o de creació d’un «segon mercat laboral» amb feines de segona classe
per ciutadans de segona classe. Tampoc s’ha de
contemplar com una forma barata per a delegar responsabilitats públiques a organitzacions no governamentals que realitzin treball voluntari.
El servei voluntari s’assembla a algunes formes de
servei social assignades a objectors de consciència, a
aturats, a beneficiaris d’ajuts socials, etc., en quant a
organització del treball i retribució. En qualsevol
cas, aquests tipus de servei rarament son voluntaris,
sinó que vénen imposats o exigits per les autoritats.
És per això que un servei voluntari digne d’aquest
nom ha de provenir d’una decisió personal meditada.
Per tal d’establir un marc legal comú i promoure’l, el CDEJ ha considerat que els punts claus a tenir
en compte eren que els voluntaris participessin en
projectes catalitzadors amb continguts educatius,
encarats a l’interès comú i per els quals no rebessin
cap tipus de remuneració més que l’allotjament, la
manutenció i diner de butxaca, juntament amb les
assegurances indispensables. També s’ha inspirat en
altres definicions que permeten fixar clarament la
distinció i l’especificació del servei voluntari, ja que

«El servei voluntari significa donar i rebre. És un
procés d’aprenentatge per part dels voluntaris i
d’aquells amb qui treballen. Implica la participació de ciutadans i institucions en la creació d’una
societat més justa amb projectes que facin front
a noves demandes o aportin noves perspectives
al treball tradicional. Així doncs, el treball voluntari ha d’exercir un efecte catalitzador. Hauria de
ser accessible a tothom».
Els treballs preparatoris s’inspiren abastament en
les conclusions del Comitè d’Experts sobre el servei
voluntari, i han permès definir l’especificitat del servei voluntari transnacional de llarga durada.
El servei voluntari, doncs, i en particular el servei
voluntari a llarg termini, és una activitat empresa de
forma voluntària, que ha de ser concebuda com un
sistema d’intercanvi i d’aprenentatge a canvi de treball, en interès tant del voluntari com d’aquells amb
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aquest no pot suplir en cap cas un lloc de treball. Es
necessita un esforç de preparació, de seguiment i
d’acompanyament dels voluntaris. A més, qualsevol
forma de treball voluntari ha de facilitar la vida fora
de les activitats planejades: allotjament, manutenció, socialització i contacte amb els altres. En aquest
sentit era molt important especificar els drets dels
voluntaris, que no són estudiants, ni assalariats, ni
aturats, ni immigrants permanents, ni cangurs, ni
«stagiaires».
Així doncs, pel que respecta al voluntari:
«Un voluntari de llarg termini és un persona que
passa un mínim de 6 a 24 mesos al propi país o a
l’estranger, sense interrupcions i a jornada completa, sobre la base d'una decisió personal lliure i meditada i que:
contribueix activament a la implementació de
projectes de contingut educacional i amb oportunitats d’aprenentatge intercultural;
treballa per a projectes que promouen el bé
comú, sense ànim de lucre; és a dir projectes que facilitin la comprensió i la reconciliació internacional,
la presa de consciència i el treball en favor de la pau;
projectes de caràcter ecològic, de desenvolupament
i culturals o de treball a favor de grups marginals;
treballa sobre la base d'un contracte de voluntariat amb associacions reconegudes d’enviament i
d’acollida, en una activitat no lucrativa per un període de temps limitat amb dret a allotjament i manutenció; diner de butxaca; assegurances adequades
contra malaltia, accidents, etc.; i altres prestacions
conformes al seu status de voluntari.
Quant a la durada de l’estada, el CDEJ ha optat
per la durada de 12 mesos per equiparar-ho a la establerta per la Unió Europea en el marc del seu programa «Servei Voluntari Europeu». El servei voluntari real s’acostuma a definir per un temps limitat per
tal de distingir-lo d’una ocupació professional i crear
les condicions adequades perquè doni un resultat
en educació.
Igualment, en referència a les organitzacions i els
projectes, el Comitè està d’acord que aquests últims
haurien de respectar determinats criteris i normes
de qualitat, però evitant caure en absurdes mesures
burocràtiques de supervisió que signifiquin un obstacle a la mobilitat.

• especificació de la naturalesa del treball, mètodes, etc.;
• ser capaç d’assegurar la seguretat personal del
voluntari, i garantir
• la repatriació en cas de necessitat;
• establir una durada límit del servei voluntari
després del qual el
• voluntari tornarà al seu país d’origen.
En qualsevol cas, donades les seves especificitats,
el servei voluntari tendeix a quedar fora de les pràctiques existents i legislació de mobilitat juvenil, educació, mercat laboral, protecció social, etc. És per
aquest motiu que en el marc del projecte de convenció, les parts s’impliquen en la promoció de l’elaboració d’un concepte comú del servei voluntari
transnacional a llarg termini, que podria reconèixer
aquesta especificitat:
• facilitant als voluntaris visats d’estudiants i considerant-los «no assalariats», sense lligams oficials
amb el mercat de treball, i sense necessitat d’un permís de treball. Aquesta aproximació és factible si tenim en compte que el servei voluntari és essencialment una activitat de valor educatiu;
• creant un estatus de visitant en el marc d’un intercanvi temporal, que cobreixi el servei voluntari o
qualsevol altre tipus de projecte de mobilitat juvenil
amb valor educatiu. Aquest estatus hauria d’anar
acompanyat de la cobertura legal necessària per
desenvolupar les activitats del projecte de mobilitat
durant el període de residència al país d’acord amb
les Recomanacions R (95) 18 i R (91) 2;
• creant un estatus especial per als treballadors
voluntaris que participin en activitats i projectes que
s’englobin en una definició nacional apropiada del
servei voluntari.
Tot aquest treball ha derivat en l’elaboració d’un
projecte de convenció sobre el servei voluntari
transnacional de llarga durada per part del CDEJ.
Aquest projecte de convenció permet definir amb
precisió els objectius del servei voluntari en l'àmbit
europeu i els drets i obligacions dels voluntaris i dels
diferents partners involucrats en el servei voluntari
(governs i associacions d’enviament i acollida). Considera que el servei voluntari transnacional que té
lloc a l’estranger amb altres joves contribueix a l’educació cívica, projectes interculturals, la promoció
dels valors del Consell d’Europa i l’adquisició de
consciència europea. El seu objectiu és harmonitzar
els conceptes del servei voluntari per a tots els involucrats. Pren nota de les mesures existents i proposa
solucions als problemes i obstacles als que han de
fer front els joves que volen realitzar un servei voluntari a l’estranger, en el context dels instruments jurídics elaborats pel Consell d’Europa amb l’objectiu
de garantir la llibertat de moviment, encoratjar la
mobilitat i assegurar els drets i les llibertats.
L’adopció del projecte de convenció per part del
Comitè de Ministres del Consell d’Europa i la seva
obertura a la signatura dels seus Estats membres podria permetre l’establiment d’un veritable estatus
jurídic del voluntari. L’elaboració d’una definició

Per tant, les organitzacions han de:
• ser reconegudes per les autoritats del país d’enviament;
• actuar per l’interès públic;
• assolir els nivells de qualitat que requereix un
servei voluntari;
i garantir al voluntari un estatus i un contracte de
servei voluntari amb:
• allotjament i manutenció gratuïts;
• assegurança mèdica, d’accidents i a tercers;
• diner de butxaca suficient;
• preparació, suport de seguiment i avaluació;
• estatus de no assalariat;
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completa del servei voluntari sense ambigüitats en
l'àmbit nacional, en tant que passatge obligatori
vers el reconeixement d’un estatut jurídic pertinent,
pretén integrar el servei voluntari dins les polítiques
i legislacions en vigor que afecten la mobilitat dels
joves, l’educació, el mercat de treball i la protecció
social.

els respectius països. Els viatges pretenen incrementar el coneixement dels voluntaris en qüestions
ecològiques, d’història antiga, religió i aspectes culturals dels respectius països, i a enfortir l’intercanvi
intercultural entre Europa i la joventut local. A més,
aquests tours donen als voluntaris la oportunitat de
compartir la seva experiència personal dels últims 8
mesos en el programa EVEME i conèixer-se millor.
Cursos d’idioma: El programa EVEME ofereix als
voluntaris l'oportunitat de fer cursos d’idiomes en
àrab o hebreu durant el seu temps lliure.
Experiència única: El projecte ofereix als joves
europeus l’oportunitat de submergir-se en quatre
països diferents de l’Orient Mitjà, tenir una nova experiència formativa i eixamplar els seus horitzons,
així com familiaritzar-se amb un entorn social, mediambiental, econòmic i cultural molt diferent. Les
organitzacions d’acollida es beneficien d’un suport
a les seves activitats quotidianes i de nous contactes
amb organitzacions europees que s’estableixen durant la durada del programa.

SYLVIE FRITSCH
Secrétariat
Direction de la jeunesse
Conseil de l’Europe

Amics de la terra: Orient Mitjà
Acció pilot del servei voluntari europeu per a joves
de la Comissió Europea:
Voluntaris europeus per el mediambient a l’Orient
Mitjà (EVEME)
El programa EVEME ha permès que voluntaris de 19
a 26 anys d’Estats membres de la Unió Europea poguessin realitzar una experiència de voluntariat d’un
any de durada en països dels Amics de la Terra de
l’Orient Mitjà (FoEME) a Egipte, Israel, Jordània i Palestina amb el suport generós de la Comissió Europea.
Organitzacions de partenariat: Els voluntaris
treballen en les següents organitzacions: The Royal
Society for the Conservation of Nature (RSCN) a
Amman, Life and Environment a Tel Aviv, el Comitè
de Gestió de Mediambient Egipci que és la ONG
(EENGOSC) al Caire, Children for the Protection of
Nature in Palestine (CPNP) a Beit Sahour, i a les oficines centrals del FoEME a Jerusalem. A més, tres voluntaris han participat en un projecte de Turisme
Sostenible al Golf d’Aqaba, al Egyptian Youth for
Development and Environment a Sharm El Sheikh i
l’Arava Institute of Environmental Studies a Eilat. Els
voluntaris han estat un pont entre les regions i els
turistes que visiten el Golf d’Aqaba ja que la majoria
del turisme prové d’Europa.
Orientació d’una setmana: Tots els voluntaris
han participat en un programa d’orientació d’una
setmana abans d’incorporar-se a les respectives organitzacions d’acollida. La formació fou sobre qüestions referents al medi ambient a Israel i Palestina,
així com un tour mediambiental a Jerusalem. Addicionalment, els voluntaris reberen informació sobre
la història, cultura, política i religió de l’Orient Mitjà
i les activitats que delegacions de la Unió Europea
realitzen en favor de la pau a la regió així com la
construcció del partenariat euromediterrani. Es visitaren també museus locals com a part de la formació.
Tours de mediambient regional: Complementàriament al programa EVEME, el FoEME ha organitzat una excursió mediambiental a Egipte i una
a Palestina i Israel que tindrà lloc al desembre.
Aquests tours ajuden a construir una relació entre la
joventut europea i la local i a enfortir els llaços entre

FRIENDS OF THE EARTH MIDDLE EAST (FOEME)

SECOT Barcelona: voluntariat d’assessorament
empresarial
Interrelacions
Sota el lema de SOLIDARITAT, definida en el nostre
Pompeu Fabra com la Completa Comunitat d’interessos i responsabilitats, acceptant els seus membres una sèrie d’obligacions comuns, de tal forma
que cada un d’ells les fa seves plenament i responsablement.
És evident que la il·lusió, el treball, la dedicació
han de donar-se suport, de forma àmplia en la nostra Joventut. Però això no descarta sinó que es complementa amb la participació i col·laboració (a un
mateix nivell) de persones que, per calendari, hem
traspassat la línia imaginaria de «fi de joventut»,
però inici d’una altra avalada no per experiències
sinó per vivències reals acumulades en la carrera de
«fons» o millor, de «camp a través».
Desitjo pensar, i penso que és molt fàcil tant l’entesa com el treball, colze a colze, de tot el conjunt
de la Societat. I dic fàcil perquè la il·lusió de «donar
sense esperar» per una banda, i la de «rebre sense
demanar» per una altra, és un procés perfectament
reversible, tenint com a base en els seus fonaments
la frase coneguda de: Voler és poder! Moltes vegades la hem utilitzat, però només com a frase.
S’han d’eradicar els enfrontaments i tenir present
el que s’ha dit a l’inici d’aquestes descabdellades
idees, és a dir en Comunitat i Solidaritat.
No importen les jerarquies, sinó els resultats.
No importen les grans idees, sinó fer-les realitat.
No importa el que facis, sinó amb qui ho fas.
No importa treballar, sinó fer-ho bé.
No importa la multitud, si hi ha informació-ajutfraternitat.
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Carta universal del servei voluntari
Nosaltres, els representants de les organitzacions
membres del Comitè de Coordinació per el Servei Voluntari Internacional, presentem els nostres principis
fonamentals i els nostres ideals a traves de la present
Carta Universal del Servei Voluntari:

Tots hem de ser voluntaris sempre perquè som en
aquest món, no estem.
Hem d’acceptar i aprendre a intercanviar, amb
gratuïtat i amb esperança, el reconeixement d’una
vida exterior (física) i interior (psicoespiritual) tant
des de l’esplendor juvenil com des de la serenitat
per haver viscut. Aquesta és la vertadera solidaritat i
hem de tenir molt vius i presents, i en el seu cas obligar-nos a recuperar-los i acomplir-los, els principis i
valors bàsics de tot ésser humà, l’exercici dels quals
ens permet l’equilibri emocional, personal i social,
absolutament vital per al nostre desenvolupament
com a persones. Entenc com a molt important un
gran consens en l’establiment d’aquests valors, font
de tota energia, il·lusió, dedicació, diàleg, etc., etc.
Crec en el resultat d’aquest gran Congrés, i crec
en el voler de tots en quant al voluntariat.
Moltes gràcies per la vostra solidaritat en escoltarme.

Preàmbul
Els pobles s’enfronten avui a dificultats fonamentals:
guerres i conflictes, lluita per al desenvolupament social, econòmic i cultural, i la conservació de l’ecosistema mundial.
El moviment del servei voluntari vol fer front a
aquestes dificultats treballant per la creació d’una societat alliberada de tota forma d’explotació. Només la
tolerància, la justícia, la comprensió i la garantia de les
necessitats fonamentals i el progrés social poden assegurar una pau sostenible.
La justícia i el desenvolupament social depenen,
també, de que tots els membres de la societat s’impliquin en les obres d’utilitat social, animats per els principis d’una igualtat vertadera i del reconeixement al
respecte i la dignitat i els drets d’altri, principis estipulats per la Declaració Universal dels Drets Humans.
Els serveis prestats pels voluntaris, qualificats o no, i
inspirats per grans ideals, demostren el compromís, la
solidaritat i l’esperit de cooperació que el món demanda amb urgència. El nostre objectiu és promoure
aquests ideals tant a nivell local com mundial.
Creiem que el servei voluntari INTERNACIONAL és
uns dels mitjans principals per «pensar globalment i
actual localment». Aquestes dues dimensions són necessàries per a tot treball en favor de la pau i el desenvolupament. El camp de treball voluntari internacional
és una de les modalitats privilegiades del servei voluntari internacional.

JOAN-TOMAS CARALPS RIERA (SECOT)

Un servei voluntari internacional
Del 8 al 13 de novembre va tenir lloc a Bouznika,
Marroc, l’Assemblea General del Comitè de Coordinació del Servei Voluntari Internacional (CCSVI).
El servei voluntari internacional, com a eina per la
pau, té una data de naixença. El primer camp de
treball internacional fou organitzat just després de la
I Guerra Mundial (1920) a Verdun, per reconstruir
els pobles devastats per la guerra.
En el decurs dels anys quaranta, apareixen nombroses organitzacions de treball voluntari. Des de
llavors, la necessitat d’una coordinació es fa sentir.
És per això que neix el CCSVI. Fou creat el 1948 sota
l’auspici de la UNESCO, com a resposta a aquesta
necessitat. Avui, el CCSVI reuneix unes 130 organitzacions, una quarantena de les quals són africanes,
una quarantena europees, 25 asiàtiques, 15 americanes i 11 internacionals.
Aquest any el CCSVI ha celebrat el seu cinquantè
aniversari.
Entre les nombroses discussions que tingueren
lloc a Bouznika es parlà abastament del Servei Voluntari Europeu (SVE) gràcies, entre altres, a la participació activa d’una representant de la Unitat de
Programes de Joventut de la DGXXII de la Comissió
Europea, Sra. Barbara Roubicek. El CCSVI reconeix
l’elevat valor d’aquest programa identificant en tot
cas diferències respecte al seu projecte propi, com
ara la seva vocació específica de servei per/per a joves.
De tots els resultats de l’Assemblea General, l’adopció de la «Carta Universal del Servei Voluntari»
és sens dubte el més remarcable en referència als temes tractats en aquest congrés. A continuació adjuntem aquest document:

Principis
El voluntari és una persona que ofereix, en el marc d’un
esforç col·lectiu, el seu saber, el seu temps i la seva
energia, per l’interès general de la comunitat. Opera
amb un esperit militant, sense efecte negatiu sobre el
mercat de treball.
El servei voluntari internacional aporta avantatges
tant als voluntaris com a la comunitat en general. Ofereix al voluntari l’ocasió de formar-se gràcies a una experiència única, de noves amistats i d’aprenentatge intercultural. Els voluntaris no han de ser explotats en
cap cas per servir interessos privats ni rebre a canvi
dels seus serveis altra recompensa que el seu desenvolupament personal i aquella del coneixement de la
consciència i valors de la comunitat local.
El servei voluntari internacional ha de reforçar tant
en la comunitat d’origen del voluntari com en la local
la fe en les pròpies capacitats en tant que agents que
contribueixen al progrés perdurable de la humanitat
en sentit global.
El servei voluntari internacional ha de ser un testimoni de la seva preocupació enfront dels problemes de
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les comunitats locals, i demostrar com la sensibilització
dels diversos agents socials i la posta en marxa de mètodes democràtics de cooperació en societat ajuden a
resoldre aquests problemes.
Els voluntaris han de cooperar amb la comunitat local en la mesura possible, prenent part en els treballs
de desenvolupament i ajudant als membres de la comunitat local a incrementar els seus coneixements, les
seves competències i les seves experiències. D’aquesta
manera, el servei voluntari internacional, estimulant el
desenvolupament dels programes de voluntariat a escala local, contribueix als objectius del desenvolupament local, assegura una formació i educació pràctiques i desenvolupa la responsabilitat social, la
consciència d’un mateix i de l’autosuficiència en tant
que fonaments del progrés socioeconòmic sostenible.
El servei voluntari, basat sobre intercanvis recíprocs,
ha de revifar l’esperit de cooperació internacional en
favor del desenvolupament i subratllar la necessitat de
reconstruir una societat mundial a fi de garantir la
igualtat material i social tant entre els països com entre els individus.
El servei voluntari internacional ha de promoure, a
través d’una participació popular i democràtica, la
major independència política, social, cultural i econòmica possible.

es fa per l’afirmació de dues idees que indueixen
una concepció del «servei voluntari internacional»
(s.v.i.) bé COMPLEMENTÀRIA, bé DIVERGENT de la
del «Servei Voluntari Europeu» (SVE), segons l’aproximació que fem a aquest darrer.
En primer lloc, la Carta i el CCSVI inclouen en els
seus textos els termes «Servei», «Voluntari» i sobretot «Internacional». És sobre aquest darrer terme
que difereixen del SVE que posa l’accent en la dimensió essencialment europea del programa. El binomi «Europeu-internacional» constitueix, doncs, el
primer punt de divergència.
La Sra. Barbara Roubicek, enormement sol·licitada a Bouznika, recordarà les discussions amb els
nostres amics africans i l’especial interès que prestaren al programa –en l’apartat de projectes amb tercers països en aquest cas. Demostraren també les
dificultats amb que es troben –per contraposició a
les relatives facilitats que existeixen a Europa– per finançar els seus projectes. Sobretot insistiren en el
perill que constituiria als seus ulls la construcció, en
solitari, d’una «fortalesa europea».
En quant als objectius que ens concerneixen, al
CCSVI, és indispensable que tot programa regional
europeu en aquest cas, sigui concebut com una part
del «tot global». El SVE no seria ja en aquest cas un
simple programa. Seria com la punta de llança d’un
ambiciós moviment vers la pau, per l’instrumentalització del servei voluntari INTERNACIONAL, a part
de l’europeu.
Concepcions COMPLEMENTÀRIES en el cas de
que el SVE estigués concebut així. DIVERGENTS, si al
contrari realça un sentiment europeu en detriment
d’un sentiment vertaderament internacional, que
fins i tot aniria a l’encontre d’aquest.
Segonament, el text de la Carta defineix el servei
voluntari internacional com un instrument que permet el desenvolupament local sostenible: ha d’ajudar, per la seva dimensió educativa, la comunitat a
fer-se responsable del seu propi desenvolupament i
del seu entorn immediat, i «gestionadora» del canvi. El s.v.i. vol ser un pont entre aquest desenvolupament local i el desenvolupament global sostenible.
És l’idea de «TOUIZA», tant freqüentment repetida
per els nostres amics magribins a la reunió de Bouznika.
Concepcions COMPLEMENTÀRIES doncs, si el
SVE permet aquest treball de «formiga» local, reforçant sobretot la gestió dels conflictes –en el sentit
més ampli del terme– per les comunitats de base.
DIVERGENTS si al contrari, afavoreix la promoció
d’un turisme alternatiu, fins i tot lingüístic sense
més, o deixant en tot cas aquest «plus» a les mans
de l’atzar; si divergeix de la consolidació del sentiment europeu, desapareix la dimensió humana i social; o si aquest sentiment es consolida en detriment
d’un sentiment «humanista» –i empro el terme entre cometes...–, és a dir d’una sensibilitat viva, a flor
de pell, considerant la humanitat sencera.
La Carta adoptada a Bouznika vol ser portadora
d’aquest esperit internacionalista i humanista i d’a-

Compromís
Els voluntaris, les organitzacions de voluntariat i les comunitats d’acollida són cridats a obrar en conformitat
amb l’esperit de la Carta present.
Nosaltres, que en som cosignataris, ens comprometem a subscriure’ns als principis que hi són establerts i
fem una crida a les comunitat locals, als Estats, a les
Institucions i Organismes nacionals i internacionals
perquè dotin, en la mesura que els sigui possible, les
organitzacions de treball voluntari de tots el mitjans
necessaris per a la posta en marxa d’un servei voluntari nacional i/o internacional.
Aquesta Carta és oberta a esmenes. En qualsevol
cas, per tal que el desenvolupament local i global perdurable que el moviment del servei voluntari vol engendrar sigui efectiu, aquestes no poden alterar els
principis aquí anunciats.
Bouznika, 13 de novembre de 1998
Aquesta carta ha estat adoptada per unanimitat per
part dels delegats presents. Tot i que encara necessita ésser polida en quant a forma i estil, el fons és realment aquell que els membres del CCSVI li han volgut donar.
Espero, en nom del CCSVI, que aquesta carta serveixi per divulgar el reconeixement dels principis del
treball voluntari i l'elevada significació social d’aquest
per tal d’assolir els objectius que són nostres: preservar la pau, basant-nos en els principis de la justícia, la
solidaritat i el respecte mutu, tot això condicionat per
el desenvolupament local i global sostenibles.
Per una altra banda, és aquí que introduiria un altre element de debat, ja que aquest reconeixement
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questa creença en la força del servei voluntari com a
instrument per la pau.
L’acte gratuït de servir també engendraria un moviment local, regional, nacional i internacional, que engloba els milers i milions d’associacions i persones que
obrin en pro d’un objectiu comú i superior, la pau.
Que el SVE pugui ser , a l’alba del segle XXI, el
marc d’un partenariat entre la societat civil i les
instàncies governamentals, per inculcar als ciutadans europeus els valors de la solidaritat, justícia i
respecte mutu propis del desenvolupament d’una
cultura de la pau; que pugui ser a la vegada el pont
que s’estableixi entre Europa i els altres continents
per fer front, conjuntament, als grans desequilibris
globals. Aquest és el desafiament que a Europa s’ha
de realçar, l’Europa en la que somniem.
Gianni orsini CCSVI i Servei Civil Internacional

nents, però que fonamentalment està treballant en
les universitats europees amb els Majors, a través de
les moltíssimes universitats de 3a edat i de «tout
âge» que ha celebrat prop de 20 CONGRESSOS INTERNACIONALS, un d’aquests en la nostra universitat: Universitat de Barcelona el setembre de 1992.
Així com la FIAPA (Federació Internacional de Persones Grans) que engloba actualment més de
2.000.000 de persones grans a través de múltiples
associacions de gent gran federades en els cinc continents en més de 53 països, però que fonamentalment esta profundament estesa a Europa, doncs no
en va, la vàrem fundar el 1980 a París les associacions franceses, italianes, belgues, suïsses i espanyoles, precisament les catalanes, sent-ne jo vicepresident, fins al Congrés Internacional de Barcelona el
1992, quan per haver finalitzat els temps previst de
renovació, em substituí l’actual president del FATEC.
En aquest context associatiu, en el qual fa tants
anys que hi estic col·laborant, puc doncs afirmar, que
la gent gran, i sobretot la d’Europa, fa més de vint
anys que està col·laborant amb fe i voluntat en aquest
CAMP EUROPEU DEL VOLUNTARIAT, en totes les seves vessants, de serveis CULTURALS, de FORMACIÓ,
lúdics i d’esbarjo, d’ajut, atenció domiciliària, etc.,
amb fe i voluntat a través de les seves associacions,
clubs, esplais, AULES i tota classe d’associacions amb
fins generals o específics, per així contribuir amb el
seu «petit i personal gra de sorra», a la tasca general i
comú de tot el voluntariat, «braç a braç» amb totes
les altres associacions de voluntariat, genèriques:
UNESCO CREU ROJA ECOSOC, etc. i específiques de
les altres edats, adults, infants i sobretot JOVENTUT,
amb la que desitja, vol i està contractant i col·laborant directament amb els encontres convocats per a
això i sobretot a través de les associacions privades,
semi-públiques i públiques, que territorialment ens
agrupen en els consells locals, de poblacions i districtes de les ciutats grans, així com els comarcals, regionals, nacionals, estatals i europeus.
La nostra gent gran pot contribuir i fomentar,
juntament amb les altres edats: adults, joves, etc., a
l’EXTENSIÓ DE LA CULTURA DEL BENESTAR SOCIAL, en defensa d’una visió solidària de la nostra
societat, procurant aquesta integració de tots els
grups i col·lectius de totes les edats, com desitgen i
així ho anuncien les Nacions Unides en convocar
per el pròxim 1999 i com a preparació immediata
del nou mil·leni, l’ANY INTERNACIONAL DE LA
GENT GRAN, conjuntament amb totes les edats de
la nostra actual societat.
I finalment voldria fer esment de la tasca, més
concreta de CULTURALITZACIÓ general, però especialment del nostre col·lectiu, que a través de les
nostres associacions d’AULES, d’extensió universitària, de difusió cultural i de conferències als clubs i
llars, així com amb aquests intercanvis socioculturals entre els nostres professors i alumnes i en les comunes tasques de «guies de museus», ajuts de professionals voluntaris: SECOT, així com facilitem i
enriquim les possibilitats d’ocupació del nostre

TECI (Tourisme Echanges Culturels
Internationaux)
El servei voluntari europeu de la gent gran a europa
És amb l’interès de que en aquest CONGRÉS EUROPEU DEL VOLUNTARIAT hi consti de manera clara i
fefaent l’extensió i desenvolupament continuat del
treball de les moltes ONG (constituïdes des de fa
anys per la pròpia gent gran) i dels serveis de VOLUNTARIAT en GENERAL oferint la seva tasca organitzadora en la múltiple prestació de serveis al propi
col·lectiu de persones majors, que ens movem a
presentar aquesta comunicació a aquesta comissió
de treball que específicament se n’ocupa.
Doncs ha estat amb certa sorpresa que en analitzar l’explicació succinta que en el programa es fa de
la mateixa, així com al llegir els ponents i vocals
anunciats, sembla com si es tractés tan sols de parlar
d’un CONGRÉS DEL VOLUNTARIAT EUROPEU DE
JOVES, quan creiem i experimentem en repassar les
altres comissions, que s’anuncia i esperem es treballi
per la millora i anàlisi del VOLUNTARIAT EN GENERAL i no sols del de la JOVENTUT.
Hem desenvolupat treball voluntari durant molts
anys amb i per la Gent gran a través de múltiples associacions Catalanes com: ACA, AFOPA, FATEC,
AUGG, TECI, i amb relacions a través dels Consells
de VELLESA de Barcelona ciutat, comarcals i el de la
Gent gran de Benestar Social de la Generalitat (amb
qui hem entrat en contacte i hem participat en la
seva fundació), Juntes o Consells Assessors de varies
i importants Associacions de Gent gran tant del nostre Estat, Espanya, a través del «Consejo Estatal de
Personas Mayores», com de la resta d’Europa en els
múltiples encontres, congressos i reunions.
És per aquest motiu, que ens plau fer constar que
des de 1980, col·laborem a través de les nostres AULES catalanes d’AFOPA i de CEATE. «Confederació
Espanyola d’AULES de la 3a edat» amb AIUTA (Associació Internacional d’Universitats de la 3a edat),
fundada el 1973 a la Universitat de Tolosa per el
Prof. Dr. Pierre Velás, estesa actualment als 5 conti174
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«OCI» obligat de jubilats, convertint-lo en útil per
als altres, cooperant obertament amb les altres entitats del voluntariat de totes les edats.

L’impuls del Servei civil al nostre país és una proposta a la que tant les entitats com les persones s’hi
poden acollir de forma lliure i, en conseqüència, no
obliga a les entitats que no vulguin participar-hi a
fer-ho.
És per tot això que demanem als representants
polítics i als parlaments respectius que prenguin la
iniciativa de legislar en aquest sentit i que es faci
amb el màxim consens amb el sector associatiu.

Barcelona, 27 de novembre de 1998

PROF. DR. JOAN-JORDI ARAGAY I PRADES
Vicepresident de CEATE i president de TECI

Fundació Catalana de l’Esplai
JOSEP CASTRO BORRALLO

Per la creació d’un servei civil al nostre país

Fundació Catalana de l’Esplai

El paper emergent de les entitats no lucratives i la
vigència actual dels valors de la solidaritat en la nostra
societat demana trobar noves formes imaginatives
per tal d’estimular la pràctica i reforçament dels programes socials i les organitzacions que els impulsen.
Al mes de març de 1997, el Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya va organitzar unes jornades que sota el títol de «El Servei civil» van convocar a organitzacions i administracions
públiques per tal de debatre un nou possible instrument per a la canalització de noves energies socials.
La iniciativa partia de la consideració que la Constitució Espanyola preveu en el seu article 30.3, la
possibilitat de crear un «Servei civil per al compliment de fins d’interès general». L’experiència d’altres països i el mateix Servei Voluntari Europeu, animava a explorar aquesta nova possibilitat. La
proximitat de la desaparició de la PSS preocupa, per
altra banda, a moltes organitzacions del sector no
lucratiu que poden veure minvar els recursos humans dedicats a programes de tipus social.
En els darrers mesos s’han produït més debats sobre aquesta qüestió i fins i tot s’ha treballat un projecte de llei en l’àmbit català per tal de promoure la
figura del Servei civil.
Des d’alguns sectors s’han plantejat algunes objeccions a aquesta nova figura en tant que pot desvirtuar l’essència del voluntariat en el sentit de que
el Servei civil podria atorgar un major reconeixement social i podria obrir la porta a determinats incentius pels ciutadans que l’exercissin.
La nostra opinió és que el Servei civil pot ser una
molt bona oportunitat per a donar un impuls al sector no lucratiu i pot ser un instrument molt útil per a
moltes persones, especialment joves, que vulguin
col·laborar durant un temps de la seva vida en tasques de tipus social.
Des de la nostra experiència, pensem que hi ha molts
joves que amb una fórmula com la del Servei civil tindrien una experiència de col·laboració social vinculada
a les entitats d’un gran valor per a la seva formació personal. Les entitats, per la seva banda, veurien reforçats
els seus actius en equip humà i podrien desenvolupar
programes que d’altra manera serien inviables.
Entenem per altra banda, que determinat reconeixement social i incentius han de poder reforçar
aquesta tasca i no tenen perquè lesionar la figura del
voluntari ni dels treballadors sempre i quan no s’estableixi cap contraprestació econòmica.

El servei voluntari europeu i la unitat
d’aprenentatge de la llengua – Memòria
Descripció: El Servei Voluntari Europeu (SVE) i la unitat d’Aprenentatge de la Llengua examina les necessitats específiques que tenen els voluntaris del SVE
que es preparen per participar en un projecte internacional de llarga durada i es centra en la necessitat
de proporcionar als voluntaris una formació intercultural no formal prèvia al moment d’arribada al país de
destinació, tant en l’àmbit social com en el lingüístic.
Inclou una sèrie d’objectius que tot programa de formació de voluntaris ha de considerar, donant especial èmfasi a la importància de la formació prèvia que
permet als voluntaris adquirir més coneixements del
nou context cultural i intentar predir i resoldre possibles dificultats abans d’arribar al país de destinació
mitjançant l’aprenentatge intercultural. La unitat
presenta materials específics destinats a treballar els
següents objectius: la sensibilitat intercultural, la tolerància de l’ambigüitat, la competència lingüística,
la motivació i les expectatives, la integració en l’organització (SVE), la iniciativa i la informació pràctica.
Destinataris: Aquesta unitat de producció va
destinada tant als organitzadors dels projectes del
SVE com als seus professores de llengües o voluntaris del SVE. També pot interessar a altres organitzadors i professores de projectes d’intercanvis internacionals de llarga durada i als voluntaris d’aquests
projectes.
Comentaris: Cal remarcar que la visió de l’aprenentatge intercultural no-formal que presenta
aquesta unitat vol preparar al voluntari per dur a terme en el nou context social les tasques que el voluntari s’havia fixat com a objectius, al mateix temps
que desenvolupa estretes relacions interpersonals
amb persones de cultures diferents.
El SVE i la unitat d’aprenentatge de la llengua és el
document resultant del grup de treball integrat per
Tony Geudens, EYC -Estrasburg–, Barbara Helm,
National EVS Agency - Àustria–, Laura Nogués, AEGEE Barcelona -Espanya– i Carlos Rapoula, SVE Portugal–; el qual va reunir-se amb motiu del curs
de formació intercultural Training Course on Intercultural Language Learning (ICCLL) organitzat pel
Consell d’Europa en el Centre Europeu de la Joventut a Estrasburg de l’1 al 15 de novembre de 1998.
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MANIFEST DEL CONGRÉS EUROPEU
DEL VOLUNTARIAT
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Manifest del Congrés Europeu
del Voluntariat

Les persones participants al Congrés Europeu del
Voluntariat, celebrat a Sitges els dies 10, 11 i 12 de
desembre de 1998, volem fer arribar a la societat
europea les nostres reflexions i propostes entorn del
voluntariat en la societat del segle XXI mitjançant el
Manifest següent:
• Considerem, d’una banda, que l’activitat voluntària és una manifestació solidària que es canalitza
per mitjà d’entitats sense afany de lucre i, de l’altra,
que el compromís d’actuació que suposa el voluntariat es fonamenta en una decisió personal, lliure i motivada per principis de solidaritat i altruisme.
• Considerem que el voluntariat acompleix una
important funció en la societat europea actual com
a element constitutiu i actiu a través del diàleg, la
confrontació i la capacitat de corresponsabilització
amb altres forces socials, tant públiques com privades.
• Considerem que les entitats de voluntariat i, per
tant, les persones que les integren, ocupen un espai
social de relació i pràctica democràtica, tant a nivell
intern com en les seves relacions amb altres entitats
i forces socials.
• Considerem que les entitats de voluntariat potencien la participació ciutadana, creen escola de
ciutadania i participen i generen benestar social i
qualitat de vida de les persones.
• Considerem que les entitats de voluntariat creen espais per articular les motivacions i els desigs de
participació social dels individus, en la mesura que
potencien la força i la responsabilitat de la cooperació i del treball conjunt, propicien la formació d’estructures socials i reforcen la societat civil.
• Considerem que totes les persones, dones i homes, joves, adults i persones grans, poden implicarse activament en les entitats de voluntariat, i contribuir amb les seves capacitats i experiències vitals al
pluralisme social.
• Considerem que, en la línia de potenciar les xarxes de relació entre els diferents agents de voluntariat en l’àmbit europeu, així com per donar a conèixer a la joventut la capacitat transformadora de la
societat, que és inherent a l’actuació voluntària, és
positiva la posada en marxa del programa de la Co-

missió Europea, Servei Voluntari Europeu per a Joves.
• Considerem que les entitats de voluntariat experimenten actualment un creixement important
–en quantitat, qualitat i diversitat– en la nostra societat, i, que són presents amb les seves actuacions
en nous àmbits i sectors, constituint un dels sectors
d’activitat social més dinàmics. Alhora constatem
que el creixement de l’activitat voluntària i associativa és un exponent que identifica les societats amb
una major participació democràtica i amb els índexs
de nivell de vida més elevats.
• Volem ser més sensibles, per superar positivament els nous i importants canvis socials d’aquest final de segle i els del proper mil˙leni, els quals plantegen situacions i reptes nous al conjunt dels
ciutadans i ciutadanes de les organitzacions voluntàries.
Per aquests motius, els participants del Congrés,
considerant les entitats de voluntariat i les persones
voluntàries que les integren com a elements constitutius i actius de la societat, afrontem els reptes d’aquests canvis i les seves implicacions en la vida de
les entitats.
I, per tot això, cal orientar esforços a:
• Reflexionar i aprofundir en la significació de la
tasca del voluntariat i de les entitats voluntàries com
a espais de promoció i de participació democràtica i
cercar estratègies, instruments i projectes concrets
que permetin la seva pràctica, comunicació i difusió
pedagògica entre les entitats, les institucions públiques i privades, i la societat en general.
• Potenciar i redefinir el rol partenarial de les entitats i les organitzacions voluntàries en relació a l’estat del benestar, sense perjudici que les administracions públiques vetllin per garantir a tota la
ciutadania els drets personals, la qualitat de vida i els
serveis corresponents que li permetin viure amb
dignitat i en plenituds de drets. En qualsevol circurmstància és responsabilitat de les administracions garantir l’accés i la qualitat dels serveis
adreçats a les persones. Vetllant per la sostenibilitat,
la cohesió social, la qualitat de vida dels ciutadans i
l’equilibri ecològic.
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* Continuar enfortint la tasca de potenciació i la
pràctica de valors socials, cívics i humanitaris en el
marc dels drets humans, de la solidaritat, de la llibertat d’associació, de la corresponsabilitat, del respecte a les diferències ètniques, culturals, ideològiques,
filosofies confessionals i no confessionals, i de la lluita
contra les desigualtats socials, l’exclusió, els autoritarismes i tota forma de lesió dels drets humans.
• Potenciar el paper educatiu del voluntariat promovent la cultura de la solidaritat, la diversitat social, la participació i la identitat ciutadana i civil, mitjançant actuacions concretes i facilitant-ne la
transferibilitat.
• Destacar el valor social de l’activitat voluntària
com a element de promoció de l’educació no formal.
• Reconèixer i potenciar el caràcter innovador de
les actuacions de les entitats de voluntariat en la mesura que el seu arrelament i proximitat al teixit social
les capacita per donar respostes flexibles i en consonància amb les necessitats derivades dels canvis
socials.
• Orientar les actuacions i projectes en relació
amb els nous canvis socials, atenent-se a:
– les condicions de la globalització
– les desigualtats socials
– les situacions d’explotació, maltractaments i
violència
– els riscs que afecten el medi ambient i la sostenibilitat de l’equilibri ecològic
– l’exclusió social, l’atur i la pobresa
– la defensa dels drets humans
• Orientar les actuacions vers:
– la cooperació internacional i l’ajuda al desenvolupament
– la personalització de les accions
– el nou rol del partenariat social conjuntament
amb altres actors socials públics i privats
• Potenciar les organitzacions de voluntariat i les
xarxes d’entitats per establir vincles de cooperació
entre les entitats locals i nacionals i reforçar les organitzacions més properes als ciutadans.
• Potenciar les xarxes d’accions i de projectes de
manera complementària a les xarxes organitzatives.
• Redefinir el rol de les entitats de voluntariat respecte a les administracions públiques, i el d’aquestes vers les entitats de voluntariat, cercant la corresponsabilitat social que pertoca a un rol de
partenariat autònom i participatiu.
• Redefinir les relacions i les vies de diàleg entre
les administracions públiques i el voluntariat, tant
pel que fa a l’estructura social i de corresponsabilitat
en la presa de decisions, com pel que fa al finançament i la participació en les orientacions i la gestió
de les polítiques socials.
• Potenciar el rol de les entitats de voluntariat en
relació amb l’ocupació, cercant l’equilibri i el diàleg
entre les fórmules d’acció voluntària i les laborals,
per tal de garantir la seva convivència en harmonia
mitjançant el respecte a criteris que no perjudiquin
les seves respectives naturaleses.

• Potenciar i modernitzar les estructures, les infrastructures i els mitjans, de les entitats i les organitzacions, i incorporar els avantatges de les noves tecnologies per aconseguir i per facilitar l’accés a la
informació als ciutadans, adequant-se als nous llenguatges i processos mundials de comunicació.
• Continuar enfortint la tasca de formació i de recerca en matèries relacionades amb l’activitat voluntària, orientant-la vers la capacitació i el desenvolupament d’habilitats per fer front als nous reptes
socials de les organitzacions i entitats de voluntariat,
atès que la formació és un aspecte central en l’estratègia de promoció del voluntariat.
• Garantir, mitjançant la formació continuada, la
qualitat i el rigor de l’activitat voluntària.
• Estudiar un sistema d’acreditació dels voluntaris, com a element d’identificació, de qualificació de
la tasca voluntària, i de garantia als ciutadans, mitjançant les organitzacions voluntàries.
• Iniciar una reflexió sobre la creació d’un estatut
jurídic d’àmbit europeu, adequat al voluntariat
• Desenvolupar totes les potencialitats que ofereixen les diverses accions del Servei Voluntari Europeu
(SVE) per a Joves, tot fent-lo extensible a amplis sectors juvenils, especialment als col·lectius més desafavorits.
• Potenciar la interrelació entre les associacions i
l’intercanvi de joves voluntaris amb tercers països, a
través del SVE, prioritzant d’una banda els països
més propers –sud de la Mediterrània i est d’Europa–
i, de l’altra, afavorint les relacions amb altres països
del món.
Ens adrecem a totes les institucions públiques per
tal que reconeguin, fomentin i afavoreixin l’acció
del voluntariat mitjançant sistemes àgils, equitatius,
justos i sostenibles que es fonamentin en el respecte
estricte de la llibertat d’acció i en la independència
de les organitzacions de voluntariat.
Ens adrecem igualment a tots els ciutadans, dones i homes, joves, adults i persones grans, perquè
aportin el seu temps i les seves capacitats i experiències, per participar de manera conjunta i corresponsable en la nostra societat i en la construcció de l’Europa social. Especialment als joves, els protagonistes
del futur europeu més immediat. En aquest sentit,
ens adrecem també als organismes de la Unió Europea perquè incrementin l’estímul a les entitats de
voluntariat potenciant l’intercanvi entre les generacions dels diferents Estats i regions.
Ens adrecem a les institucions europees perquè
incrementin també els canals de participació de les
organitzacions de voluntariat en els seus òrgans
consultius i perquè creïn un organisme d’ajut i suport al voluntariat –en els seus diferents vessants–
que sigui sensible a la realitat local i regional de la
majoria d’expressions del voluntariat.
Donem suport a la proclamació de l’Any Internacional dels Voluntaris 2001 per part de l’Assemblea
General de les Nacions Unides. Per això fem una crida a tots els actors socials i pobles del món per treballar els objectius de l’any: reconèixer, promocio180
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nar i facilitar el voluntariat, com també per fomentar
l’intercanvi d’idees i experiències entre els voluntaris
de tot el món.
Finalment, ens adrecem també a tots els pobles
del món perquè treballin i avancin conjuntament i
de manera responsable en la defensa dels drets hu-

mans, de la solidaritat i el respecte, i de la preservació del patrimoni natural, social i cultural de la humanitat, realitats indispensables per a la construcció
d’una societat més participativa i més justa.
Sitges, 12 de desembre de 1998
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Taula Rodona «Europa Solidaria»

Joaquim Llimona

«Estimats amics i amigues,
Malauradament no podré participar en el Congrés Europeu del Voluntariat tal com estava previst i
amb el qual em sentia especialment compromès.
Per raons mèdiques personals haig de ser avui a Ginebra sens falta. Demano disculpes a les organitzacions, als membres de la taula i a tots vosaltres pels
inconvenients que això us pugui causar. Els que em
coneixen saben que sempre estic disposat a donar
suport i a contribuir al reforçament del voluntariat a
Catalunya i a Europa. També un demano tot el suport per a les iniciatives de l’Institut Català del Voluntariat. Us desitjo un bon congrés i estic segur que
tindrem més ocasions per parlar sobre l’Europa solidària».
El meu paper de moderador fa que, evidentment,
no intervingui en el fons de la qüestió, ja que hi ha,
repeteixo, cinc experts, cadascun dels quals ens
aportarà la seva experiència i el seu punt de vista.
Però sí que voldria remarcar o destacar alguns temes que se’ns dubte seran tractats pels ponents i
que centren aquest tema de l’Europa Solidària.
El primer tema que sens dubte tractaran i que suscita interès en aquesta sala és el paper i l’amplitud
que té el moviment associatiu, el moviment del voluntariat a Europa. Les societats europees, com tots
nosaltres sabem molt bé, són societats ben estructurades i ben desenvolupades, i per tant tenim l’avantatge i la sort de comptar amb un moviment associatiu ben estructurat i que intervé en els més
diversos àmbits.
Una altra qüestió important és conèixer quins són
els programes i quines són les actuacions que tenen
les institucions comunitàries, i en particular la Comissió, representada aquí pel Sr. Navarro, per fomentar precisament aquests moviments associatius,
aquests moviments de voluntariat que no hem d’oblidar que tenen un paper molt important de complementarietat de les actuacions de les diverses administracions públiques i, evidentment, de les
administracions d’àmbit europeu.
Un altre tema que sens dubte es plantejarà és la
qüestió de la solidaritat internacional de la Unió Europea com a organització internacional. La Unió Eu-

Director General de Relacions Exteriors de la
Generalitat de Catalunya:
Tenim cinc destacats ponents, als quals demano
que parlin al voltant de deu minuts, de manera que
la resta de temps previst per a aquesta taula, fins a
les sis de la tarda, el puguem dedicar –tal com és la
filosofia d’aquest Congrés– a un col·loqui entre el
públic i els participants. La gent que vulgui fer preguntes haurà de pujar a l’estrada, al faristol que hi
ha a l’estrada, i el que sí demano des d’ara, per tal
que hi pugui haver un col·loqui àgil i en el qual pugui participar el major nombre possible de persones, és que les preguntes siguin breus, de no més
d’un minut de durada, i que, si és possible, s’adrecin
a un dels participants de la taula rodona concretament.
Vull agrair la participació en aquesta taula rodona com a ponents i qualificats experts que a més a
més –i vull felicitar a l’Institut Català del Voluntariat
per la complementarietat amb la qual els ha designat– ens aportaran punts de vista que es complementen i que ens permetran tenir durant aquesta
hora d’intervencions una visió bastant global sobre
què és la solidaritat a Europa. Parlaran el Sr. Carles
Gasòliba, àmpliament conegut, membre del Parlament Europeu i Secretari del Patronat Català ProEuropa; el Sr. Alberto Navarro, Director d’ECHO a
la Comissió Europea; el Sr. Kent Johansson, membre del Comitè de les Regions i responsable en
aquest comitè, precisament, de l’informe sobre el
moviment associatiu a Europa; el Sr. Pau Solanilla,
president del Fòrum Europeu de la Joventut; i el Sr.
Rafael Grassa, president de la Federació Catalana
d’ONG’D. A tots ells reitero l’agraïment ben sincer
per haver pogut participar en aquesta taula rodona. I aprofito també per excusar la presència de darrer moment de l’eurodiputat, el Sr. José María
Mendiluce, que a més a més ha adreçat una carta a
l’organització d’aquest Congrés amb la petició que
sigui llegida, cosa que procedeixo a fer. Ens diu el
Sr. Mendiluce:
185
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ropea, malgrat les crítiques i les mancances que
sens dubte es poden fer a la seva política de cooperació al desenvolupament, no podem oblidar que és
el primer donant d’arreu del món, i que els seus programes propis –com les Convencions ACP o les ajudes als països del Centre i de l’Est d’Europa, o actualment els programes de cooperació en la
Mediterrània– se situen al capdavant de qualsevol
programa de cooperació per al desenvolupament
de qualsevol administració de qualsevol Estat. I d’altra banda, al marge de les actuacions pròpies i específiques, la Unió Europea en tot moment i des dels
anys seixanta –i per tant això no és una novetat– ha
liderat els moviments que s’han donat en l’àmbit
mundial i l’àmbit global per afavorir, per exemple,
uns intercanvis més equitatius entre el Nord i el Sud.
La iniciativa del sistema de preferències generalitzades es va avançar diversos anys a qualsevol altre país
en aquestes actuacions.
Un altre tema –i a més aquests dies, doncs, d’una
certa actualitat– és la solidaritat interna dins de la
Unió Europea; la famosa qüestió o el famós tema de
la cohesió econòmica i social, que és un dels objectius que s’ha anat modificant en la seva formulació,
però que, en tot cas, figura des dels inicis de l’actuació comunitària.
Per tant, tots aquests temes configuren un tema
general prou ampli i prou interessant amb el qual
tenim l’avantatge de comptar amb molts destacats
experts des de diversos àmbits.
En primer lloc parlarà el Sr. Carles Gasòliba, que
és eurodiputat des de l’any 1986, o sia, des del moment de la nostra entrada a la Unió Europea, si bé ja
abans s’havia dedicat a temes europeus i ha estat secretari, des de la fundació, del Patronat Català ProEuropa. A ell, que és sens cap dubte és un dels més
importants experts en temes europeus que tenim
en aquest país, li demanaria que ens fes una descripció de quin és el marc general en els tractats pel que
fa a la solidaritat internacional i a les polítiques de
solidaritat interna de la Unió Europea.

àmbits habituals. Haver donat a aquest I Congrés
aquesta dimensió europea, és un reconeixement
més que la nostra realitat –la més lògica, la més, fins
i tot, coherent amb les nostres referències– és precisament Europa. A més, voldria felicitar l’Institut Català del Voluntariat, l’INCAVOL, per l’organització
d’aquestes jornades.
Parlant amb el president de la mesa, el Sr. Llimona, hem quedat que faria una presentació molt
genèrica de la base jurídica i de les principals línies
d’orientació en el si de la Unió Europea sobre, precisament, els temes que es tracten en aquestes jornades, i que s’expressen en termes bàsicament de solidaritat i justícia social.
La justícia social i la solidaritat en els tractats constitutius han tingut una atenció progressiva dins de la
Unió Europa. A l’inici no existia, com tants altres aspectes de les actuals polítiques de la Unió, aquest
àmbit. Aquesta dimensió social no existia quan es va
fundar el que avui és la Unió Europea en els anys 50.
Progressivament hi ha hagut una atenció i, fins i tot
–com veurem– aquesta atenció va anar més enllà en
la seva voluntat de servei que en la seva base jurídica
amb la qual s’expressés aquesta voluntat de servei.
Això ha creat alguns problemes que esmentaré molt
breument; però que han suposat problemes d’aplicació que algunes ONG, per exemple, encara pateixen en el moment present.
Per tant, fins ara no hi havia una base legal en el
Tractat de la Unió Europea en un sentit ampli, i
aquest dèficit ha donat lloc a una sèrie de malentesos i divergències entre els Estats membres i ha provocat que la Unió Europea no hagi pogut anar més
lluny i s’hagi vist molt limitada a l’hora de dur a terme projectes de caràcter social. Aquesta manca d’una base legal suficient se superarà el proper any
quan entri en vigor el Tractat d’Amsterdam –que
com saben és una modificació que s’ha considerat
excessivament modesta, però en alguns aspectes
substancials–, i aquest és un aspecte substancial en
la millora del que fins ara s’havia establert en els
tractats anteriors i per tant en el Tractat de Maastricht.
Una vegada sigui ratificat aquest tractat, la Comunitat podrà desenvolupar una veritable política
social europea. Què preveu el Tractat d’Amsterdam
que esperem que entri en vigor l’any que ve? Bàsicament la lluita contra l’exclusió social. El Tractat inclou nou articles referents a l’exclusió social. I les línies pressupostàries en què s’hi fa referència, no
únicament és un principi, sinó que es poden derivar
ja unes línies pressupostàries que fan referència a la
millora del coneixement dels problemes d’exclusió
social que afecten en l’actualitat la Unió, i també; la
millora dels plantejaments innovadors per a la promoció de la inclusió social; el desenvolupament de
l’intercanvi d’informació i de millors pràctiques, especialment entre les ONG i les organitzacions voluntàries que treballin en l’àmbit d’exclusió social o
que representin o estiguin compostes per persones
que sofreixin exclusió social; el desenvolupament

Sr. Carles Gasòliba
Secretari General del Patronat Català
Pro-Europa, Eurodiputat:
Senyor President, il·lustres autoritats, senyores i senyors. En primer lloc voldria felicitar els organitzadors per la iniciativa d’aquestes jornades, que mostren aspectes molt importants –com ha dit el Sr.
Llimona– de l’expressió de la solidaritat. Les ONGs,
cada vegada amb més intensitat i de manera millor
organitzada, millor articulada, a través de la societat
civil expressen, tant en l'àmbit intern de la Unió com
al seu exterior, un sentiment de solidaritat, de cooperació, de generosa contribució per poder millorar
situacions marginals, desequilibris socials o temes
de clamorosa injustícia que es produeixen tant a
casa nostra com fora dels nostres límits i dels nostres
186
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del diàleg civil en l’àmbit de promoció de la inclusió
social i participació en la societat; l’atenció especial,
i més intensificada encara, en l’àmbit de la gent
gran en fomentar la cooperació amb les associacions de solidaritat i amb les organitzacions no governamentals i altres associacions que actuïn en defensa dels interessos de les persones d’edat
avançada amb la finalitat de promoure i fomentar
l’intercanvi d’experiències i informació i/o la difusió
de bones pràctiques entre les entitats dels diferents
Estats membres de la Unió; i l’atenció també especial als discapacitats per donar suport a les accions
de cooperació de les ONG i a les associacions formades per persones amb discapacitats relatives a la
promoció de la igualtat d’oportunitats amb les persones amb discapacitat.
En el Tractat també hi ha tot un apartat adreçat a
la no discriminació que inclou un nou article dedicat
al principi general de la no-discriminació, que fa referència i recull una sèrie d’iniciatives –algunes d’elles promogudes i elaborades– en les que han treballat amb gran insistència altres institucions de la
Unió Europea, a part de la Comissió, com és, per
exemple, el Parlament. I faig referència al racisme, la
xenofòbia i l’antisemitisme en el marc d’una línia
pressupostària concreta per la que la Comissió Europea dóna suport i fons a mesures per lluita-hi en
contra. Unes mesures dutes a terme per entitats públiques o privades, ja siguin ONG, autoritats locals,
regionals o dels Estats i els interlocutors socials, lògicament amb les corresponents garanties d’experiència i qualificació. Una línia especial es dedicarà al
tema de la immigració, dels immigrants, per donar
suport a accions a favor dels immigrants, inclosos
els emigrants a tercers països.
I hi ha també dos aspectes considerats prioritaris
en aquest àmbit de lluita contra l’exclusió social que
fan referència a la igualtat d’oportunitats, que es lliga amb una sèrie d’accions que també tenen el seu
nivell de relació amb l’actual Fons Social Europeu.
Perquè hi ha la part d’afavorir l’ocupació, evitar l’atur a un nivell excessiu que es dóna, per exemple, en
determinats col·lectius com són joves o aturats en situació de llarga durada, i també la lluita contra la
violència on hi ha un programa –com saben alguns
de vostès–, el Programa Dafne, que conclou la seva
primera etapa el 1999 però que ja està decidit que es
tornarà a obrir l’any 2000 amb una nova proposta.
Hi ha un aspecte que ha esmentat també el Sr. Llimona –del qual no faré referència específica, perquè
tant el Sr. Alberto Navarro, com el Sr. Solanillas,
com el Sr. Grassa en faran especial esment– que és
tot el tema de l’ajuda solidària a tercers països, dels
quals en són experts i bons coneixedors. Concretament el Sr. Navarro farà referència a un programa
específic en aquest àmbit que és el Programa ECHO.
Voldria acabar només fent referència als programes solidaris de joventut que tenen una problemàtica complicada en aquests moments. Com deia, la
Unió Europea ha anat essent progressivament sensible a la dimensió de l’expressió de la solidaritat en

les nostres societats europees. Es va crear el Servei
del Voluntariat Europeu, que es va endegar el 1996
com a acció pilot dins del programa que també coneixen, «Joventut per Europa», i ha tingut un gran
èxit. Aquesta acció pilot ha ajudat a crear una nova
dinàmica en l’àmbit del servei voluntari internacional; més de 2.500 joves de tots els països de la Unió
Europea, Islàndia i Noruega, han pres part en aquesta acció pilot i més de mil organitzacions han estat
involucrades acollint joves voluntaris per períodes
de mig any a un any. Tanmateix alguns projectes
experimentals en països de fora de la Unió Europa
han rebut el suport per mitjà de la mateixa acció, i
més de 200 joves han participat en programes de
l’Europa Central i Oriental, la regió mediterrània de
països tercers de la Unió, Amèrica Llatina i Àfrica.
Això ha portat a un programa semestral que donarà
suport a projectes que implicaran entre 8000 i
10000 joves durant els pròxims dos anys, comptats
des d’enguany. Però aquí ens trobem que les línies
pressupostàries d’acció social s’han vist limitades,
degut a un recurs interposat pel Regne Unit amb el
suport d’Alemanya, Dinamarca i el Consell de Ministres de la Unió Europea, pel qual es va denunciar a la
Comissió Europea de dur a terme uns programes
que es considerava que no tenien base legal (o base
jurídica, com es diu amb més precisió). Aleshores el
Tribunal de Justícia de Luxemburg va fallar a favor
d’aquest recurs, i ara hi ha tot un replantejament
que només es podrà solucionar quan sigui aprovat
el pressupost de la Unió Europea per l’any proper,
que és una discussió que es farà i es votarà el dijous
proper a Estrasburg, al Parlament Europeu.
La posició del Parlament i de la Comissió és defensar, com a mínim, una sèrie d’accions pilot que estarien dotades amb 32 milions d’ecus, accions preparatòries (que són 30 milions d’ecus més amb una
quantia total de crèdits efectivament compromesos
per a accions preparatòries que no poden excedir
els 75 milions) i accions de caràcter circular o autònomes.
Aquest és el plantejament que els puc fer amb els
deu minuts assignats i deixo assentades les bases
per si després en el col·loqui volen alguna precisió
més sobre aquests programes de la Unió Europea
amb l’expressió, insisteixo, dels temes de solidaritat
i justícia social, tant en l’àmbit amb més base jurídica i amb un mandat constitucional –que és el que
marcarà el Tractat d’Amsterdam– com el que volem
arribar en una situació intermèdia amb l’aprovació
del pressupost la setmana que ve per a l’any 1999.
Moltes gràcies.

Joaquim Llimona
Director General de Relacions Exteriors de la
Generalitat de Catalunya:
Moltes gràcies al Sr. Carles Gasòliba. A continuació
demanaria que prengués la paraula el Sr. Alberto
Navarro. El Sr. Alberto Navarro és diplomàtic espa187

001-221 Ponències.qxd 29/7/10 10:55 Página 188

nyol en excedència, ha ocupat càrrecs de responsabilitat en el servei exterior a Hondures, a l’antiga
Txecoslovàquia, i a Brussel·les, i actualment, des de
fa uns anys, dirigeix en el si de la Comissió Europea
el programa ECHO, que és un programa de solidaritat i de cooperació al desenvolupament. Per tant,
tenim la sort que ens pot portar el testimoni directe
d’una persona que gestiona els programes de la Comissió en aquest àmbit i jo, dins de la llibertat lògica
que tenen els ponents de parlar del que vulguin, li
demanaria si pot centrar la seva intervenció en el
que són els programes de la Unió Europea –i, en
particular, de la Comissió– de cooperació amb els
països menys desenvolupats. Té la paraula el Sr. Navarro.

sos per ajuda exterior que per comerç, avui dia la situació és ben diferent: reben o ingressen deu vegades més per intercanvis comercials que per ajuda
oficial al desenvolupament. Però això no ha de ser
cap obstacle perquè deixem de valorar la importància de l’ajuda. Amb el comerç no n’hi ha prou; calen
el comerç i l’ajuda. La Comunitat Europea, com he
dit, és la primera potència econòmica del món, la
primera potència comercial, el primer donant. És un
gegant econòmic, però com tots sabeu molt bé,
també és un nan polític. Hi ha qui diu que fins i tot
és un cuc militar, perquè quan sorgeix un conflicte
–fins i tot aquí a Europa, com el que hem viscut a
l’antiga Iugoslàvia– mirem cap a l’altre costat de
l’Atlàntic perquè vinguin els Estats Units i imposin la
pau. Amb Kosovo està passant el mateix. Fou també
una vergonya per als europeus que la pau de Bòsnia
es firmés als Estats Units, a Dayton, i un fet semblant
té lloc ara a altres parts del món, sigui a l’Orient
Mitjà o a països en desenvolupament.
Per què la Comunitat Europea és el primer donant mundial? Doncs, per unes raons morals evidents. Tots coneixeu les xifres d’aquesta fi de segle,
on 45 milions de persones segueixen morint tots els
anys de fam i de malnutrició, on gairebé 2.000 milions dels conciutadans del planeta viuen en la més
absoluta misèria, on encara hi ha 23 milions de refugiats i desplaçats. Sens dubte, unes raons morals
molt fermes. Però també hi ha raons econòmiques.
Moltes vegades no es destaca prou que el Tercer
Món és el primer soci comercial de la Unió Europea,
de la Comunitat Europea. En som el primer client i
és el nostre primer mercat, per sobre dels Estats
Units, el Japó, o altres potències comercials. I la nostra dependència en qüestió d’energia o en matèries
primeres és evident; més del 65% de l’energia que
consumim a Europa prové dels països del Tercer
Món. I, per descomptat, junt amb aquestes raons
morals i econòmiques s’hi troben raons polítiques.
Doncs bé, per tot aquest seguit de raons i gairebé
sense una base jurídica (tal com deia abans Carles
Gasòliba referint-se a altres accions, la cooperació al
desenvolupament no aconsegueix un base jurídica
fins el Tractat de Maastricht el 1992, quan es creà el
Títol 17 sobre política comunitària de cooperació al
desenvolupament), molts anys abans i fins i tot des
del mateix Tractat de Roma, que ja comprèn el 4t
protocol per a les antigues colònies dels països fundadors (sobretot les de França, Bèlgica i els Països
Baixos), es crea el primer Fons Europeu de Desenvolupament (FED). Després d’aquest vindran, més endavant, les convencions de Yaunde I, Yaunde II i
Lomé, que crearan aquesta associació entre països
de l’Àfrica, el Carib i el Pacífic (els ACP) i els Estats
membres de la Comunitat Europea.
La política comunitària de cooperació al desenvolupament té un conjunt d’instruments horitzontals que
cobreixen tots els països en desenvolupament sense
diferències. Són instruments comercials com ara el sistema de preferències generalitzades; instruments per
al cofinançament; les ONG (els projectes que es cofi-

Sr. Alberto Navarro
Director del Departament d’Ajuda Humanitària de la Comunitat Europea (ECHO):
Molt bé. Moltes gràcies. Jo també seré breu. Voldria, en primer lloc, agrair-vos i felicitar-vos per la
organització d’aquest I Congrés Europeu del Voluntariat. Jo tan sols em limitaré a fer unes pinzellades
sobre la política comunitària de cooperació al desenvolupament. Com molt bé sabeu, la Comunitat
Europea –o la Unió Europea, com sigui que es diu
després del Tractat de Maastricht, si bé a mi em segueix agradant més el terme «Comunitat», que no
ens unifica tant com el d’«Unió»– avui dia és la primera potència comercial del món. Pràcticament el
40% del comerç mundial toca la Comunitat. Fins i
tot encara que descomptem el comerç intracomunitari entre Espanya i Alemanya, el Regne Unit i Itàlia, seguim sent la primera potència comercial del
món, amb gairebé un 25% del comerç mundial. Per
això, la Comunitat és una comunitat que viu del comerç; és una comunitat oberta on un de cada quatre llocs de treball depèn directament o indirecta del
comerç exterior. Sens dubte hi ha una idea que és
correcta en molts sentits –la de l’Europa fortalesa–
però que moltes vegades respon més aviat a crítiques d’altres països, d’altres potències comercials
(com el Japó o els Estats Units) que, tanmateix, tenen uns aranzels molt més elevats que els nostres i,
en certa manera, són menys lliberals en el camp dels
intercanvis.
Però la Comunitat no és només la primera potència comercial del món. És, per sobre de tot, el primer donant mundial. El 60% de l’ajuda oficial al desenvolupament la faciliten i la gestionen la
Comunitat Europea i els 15 Estats membres. És cert
que les xifres estan disminuint; que malauradament
les últimes estadístiques del Comitè d’Ajuda al Desenvolupament (CAD) de l’OCDE han estat les més
baixes dels darrers 35 anys; i que cada vegada s’emfasitza més el trade per sobre de l’aid, més pel comerç i menys per l’ajuda. I si fa 15 anys els països en
desenvolupament rebien la mateixa xifra d’ingres188
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nancen des de la Comissió amb ONGs, bé siguin de
medi ambient com lluita contra la SIDA o projectes de
desenvolupament); i instruments de caràcter geogràfic com el programa MEDA per als països mediterranis, el programa FARE per a Europa Central i Oriental,
el programa TACIS per a les antigues repúbliques de la
Unió Soviètica, el programa TVDALA per als països en
desenvolupament d’Amèrica Llatina i Àsia, i el Conveni de Lomé per als països ACP.
Caldria un congrés com aquest per poder parlar
detalladament de tots els instruments comunitaris
d’ajuda al desenvolupament. El Banc Europeu d’Inversions és un altre instrument, en aquest cas, creditici. Simplement em limitaré a afegir un parell d’idees, perquè demà, durant la clausura, voldria
parlar-vos amb un xic més de detall sobre l’ajuda
humanitària i l’Oficina Humanitària de la Comunitat
Europea, que es coneix com a ECHO per les seves sigles en anglès (European Community Humanitarian
Office) i que és el primer donant mundial d’ajuda
humanitària. Sovint els europeus no ho sabem, i per
això fomentem accions com la que tindrà lloc aquí a
Barcelona demà passat; el primer Festival Europeu
de la Solidaritat. Aquest Festival està patrocinat per
ECHO i es vol també que, mitjançant la televisió –en
aquest cas espanyola, italiana, francesa i portuguesa– es pugui fer conèixer als europeus que som els
primers donants mundials també d’ajuda humanitària, i com s’utilitzen els fons del contribuent (si els
fem arribar a les víctimes dels conflictes o de les
catàstrofes naturals, com és la nostra obligació).
Finalment, per acabar, voldria mencionar dues
idees que em semblen importants. L’una, subratllar
que els europeus ens trobem, tal vegada, en un moment d’incertesa, on se’ns plantegen més preguntes que respostes, quan esperem la ratificació del
Tractat d’Amsterdam i la opinió pública es distancia
cada cop més de Brussel·les. El que es ven bàsicament són les noticies negatives, allò que ens fa mal,
i en canvi no es destaca l’estabilitat ni la prosperitat
que l’acompanya i que ens ha aportat la Comunitat.
Essencialment es tracta de tenir pau en aquesta
zona d’Europa, on els europeus, a través de diverses
guerres civils (les guerres mundials), s’han anat enfrontant els uns amb els altres al llarg dels últims segles, de les últimes dècades.
Doncs bé, en aquests moments ens cal, sens dubte, més democràcia dins les institucions europees. El
Parlament Europeu és escollit per sufragi universal i
el Consell de Ministres està integrat per governs democràtics, però hem d’anar més enllà de la simple
elecció i fer que les institucions siguin més participatives, més obertes, més atentes a les preocupacions
del ciutadà. Aquí és on les ONG hi teniu un enorme
valor afegit, ja que sou l’emanació de la societat civil, i en aquest plus de democràcia que ens manca
caldrà treballar cada cop més amb les ONG.
Ens cal també més eficàcia, en part pel fet que la
moneda única arriba d’aquí unes setmanes i la necessitem per tal d’aprofitar els avantatges que ens
suposarà un mercat únic. De fet, ja fa anys que sa-

bem els avantatges que això comportarà en termes
d’estalvi de costs, de transaccions, en comparació
de preus, en millor competència (es parla de més de
10.000 milions d’ecus d’estalvi a l’any). Però també
ens cal més eficàcia perquè pot haver-hi un major
creixement econòmic arran de la moneda única.
Tant de bo, perquè el que necessitem ara a Europa i
el que vol el ciutadà, són llocs de treball. I també en
aquest àmbit de la major eficàcia i la creació d’ocupació les ONG hi tenen un enorme valor afegit. No
és el mateix finançar un gran hospital amb vint metges i vint infermeres que ens pot costar milers de
milions de pessetes, que tenir 100 centres de salut
amb 200 metges i 200 infermeres. Si volem emfasitzar la creació de llocs de treball –tant en projectes
amb els països en desenvolupament com en projectes dins la comunitat– les ONGs també hi tenen
molt a dir. I, finalment, més solidaritat dins i fora de
la Comunitat.
Aquesta era un idea que volia destacar per fer arribar el missatge a les ONG amb una mica d’optimisme i esperança; que el futur de la Comunitat Europea s’haurà de fer, necessàriament, tenint cada
vegada més en compte aquestes organitzacions en
l’execució dels programes.
I, en segon lloc, una idea que demà ja desenvoluparé més detalladament; distingir clarament la cooperació al desenvolupament de l’ajuda humanitària.
La cooperació al desenvolupament és ajuda als països pobres, on hi ha misèria, pobresa. Fins a cert
punt forma part de la política exterior dels països.
Espanya es bolca més amb Amèrica Llatina, el Magreb i Palestina per raons històriques, culturals i
econòmiques, França amb els països francòfons, i el
Regne Unit amb els del Commonwealth. Això és
ben lògic i comprensible. L’ajuda humanitària no és
política; l’ajuda humanitària és un valor, és sobre les
persones («about people»). El lema dels humanitaris
(quan es creà la Creu Roja després de la batalla de
Solferino, on agonitzaven els soldats i l’únic que es
podia fer per estalviar-los el patiment era rematarlos) era: «Un soldat ferit és un soldat ferit». Els humanitaris moderns han agafat un lema semblant:
«Un infant amb gana és un infant amb gana» («a
hungry child is a hungry child»). I un infant que té
gana no sap res de política. Se li ha de salvar la vida,
se l’ha d’alimentar, procurar-li assistència sanitària,
sigui hutu, tutsi, coreà, cubà, iraquià, o sigui del règim que sigui o del país que sigui. Això em sembla
una idea fonamental que potser no ha arrelat prou
dins la societat espanyola: distingir entre l’ajuda al
desenvolupament –que és molt noble i molt necessària a molts països del Tercer Món– i l’ajuda humanitària, que té com a objectius salvar vides i evitar el patiment humà, i que no obeeix a
consideracions polítiques. Per això els humanitaris
són a Kosovo, a l’Afganistan, a Chiapas, allí on hi
hagi vides en perill, per tal de manifestar també la
solidaritat europea.
No vull estendre’m més perquè voldria respectar,
com ha fet el Carles, els deu minuts concedits. No189
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més vull afegir que demà, a la clausura, m’estendré
un xic més per explicar com funciona ECHO i com
s’executen els programes d’ajuda humanitària, ja sigui en conflictes (que, malauradament, són la majoria i que s’emporten un 90% dels nostres fons) o en
catàstrofes naturals com la de l’huracà Mitch (el
10% restant). Moltes gràcies.

la millora de les condicions de vida, treballar per
augmentar la participació dels joves en la societat,
treballar per tal que els joves no siguin actors passius
de la nostra societat, sinó que siguin actors principals, protagonistes actius de les polítiques que es
desenvolupen, construir la societat des del present i
no únicament com a referència que seran els líders
del futur. Ho volen fer ja des del present. I, en
aquest sentit, el que estem intentant fer és promoure una sèrie de polítiques actives envers la joventut
que afavoreixin la millora de les condicions de vida i
la millora de la participació. Però alhora jo també diria que som el millor aliat, el millor còmplice que tenen les administracions per tal d’arribar als joves.
Nosaltres som un dels millors multiplicadors que tenen les institucions per també explicar allò que estan fent les institucions envers els joves.
Però, d’alguna manera, aquestes polítiques que
nosaltres anomenem «polítiques de joventut», «polítiques globals de joventut», tenen dues característiques principals que podem trobar en una altra sèrie de polítiques, i les trobem també molt presents
en aquest treball de voluntariat de promocionar la
ciutadania social i promoure la solidaritat, promoure la ciutadania social com a jove en tant que ciutadans. I volem ser aquests actors principals, volem tenir un paper actiu tant en la participació política
com en l’econòmica, i també en els àmbits social i
cultural. És a dir, volem ciutadans actius i conscients
de la seva participació, o sigui, promocionar la ciutadania social. El voluntariat té una gran dimensió
en aquest sentit.
I, en segon lloc, la solidaritat. La solidaritat és un
dels grans pilars que nosaltres estem intentant desenvolupar, perquè, d’alguna manera, el que estem demanant és que la societat creï o faci una assignació de
recursos de la societat envers un grup de persones,
en aquest cas els joves, que no tenen la possibilitat de
tenir recursos propis per tal de desenvolupar polítiques actives envers la joventut. És a dir, nosaltres som
receptors, demanem rebre una part de solidaritat de
la resta de la societat. Aleshores aquesta ciutadania
social i la solidaritat són dos elements fonamentals
que nosaltres volem promocionar i són dos elements
fonamentals del voluntariat. Però si la solidaritat té un
paper fonamental en aquest rol que volem desenvolupar els joves i el que volem és desenvolupar les polítiques de joventut, nosaltres no volem ser receptors
d’aquesta solidaritat de la societat per després poder
retornar-la i multiplicar-la. Nosaltres volem ser, quan
abans millor, també actors, ser també aquests que
promovem la solidaritat dels altres i que hi aporten
coses. No tan sols en altres regions del món, sinó
també una solidaritat intergeneracional. Potser
aquesta serà una de les paraules clau del futur: la solidaritat i la cooperació entre les diferents generacions
de ciutadans en el nostre país i a tot Europa.
Aleshores, com definir què és una Europa solidària
en aquest context? Quina és l’Europa que nosaltres
volem? I nosaltres, els joves, tenim una visió crítica –i
jo estic aquí en tant que jove, però molts dels que es-

Joaquim Llimona
Director General de Relacions Exteriors de la
Generalitat de Catalunya:
Moltes gràcies al Sr. Alberto Navarro pel seu testimoni i a més per l’esforç de desplaçar-se des de
Brussel·les. A continuació demanaria al Sr. Pau Solanilla que prengués la paraula. El Sr. Pau Solanilla,
que molts de vosaltres sens dubte coneixereu, ha
estat secretari del Consell Nacional de la Joventut de
Catalunya, i actualment ocupa una responsabilitat
privilegiada per conèixer i per polsar l’estat d’opinió
de la joventut europea, que és la presidència del Fòrum Europeu de la Joventut. En funció de la seva trajectòria, de la seva experiència i de la seva responsabilitat actual, jo li demanaria si pogués centrar la
seva intervenció en explicar-nos amb breus pinzellades què és el moviment de voluntariat juvenil a Europa, que de fet és la franja on es detecta una
presència de voluntaris més significativa, i també
una relació d’aquestes organitzacions amb el que
són les institucions europees, la Unió Europea, o Comunitat Europea, i també el Consell d’Europa. Té la
paraula el Sr. Solanilla.

Sr. Pau Solanilla
President del Youth Forum
Moltes gràcies. En primer lloc agrair la invitació al
Fòrum Europeu de la Joventut. És un plaer per a nosaltres, i, a més, ens congratulem que s’hagi dut a
terme aquest I Congrés Europeu del Voluntariat,
que d’alguna manera demostra que va augmentant
el perfil polític i social del voluntariat i, en tot cas, és
un gran avanç per a tots nosaltres, perquè, de fet, el
Fòrum Europeu de la Joventut, aquesta institució,
aquesta organització que tinc l’honor de presidir, és
una organització on ens trobem, és un punt de trobada i de cooperació entre els consells nacionals de
la joventut i les organitzacions internacionals de joventut. És a dir, organitzacions de joves, joves organitzats, joves que s’han organitzat a l’entorn de diferents organitzacions que d’alguna manera estan
fent un treball de voluntariat, estan fent un treball
en el seu temps lliure envers la societat, estan treballant en els diferents àmbits de la societat.
I el Fòrum Europeu de la Joventut, d’alguna manera, el que fa o intenta fer és treballar per millorar
les condicions dels joves allà on siguin, treballar per
190
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tan aquí són joves, els convido que després prenguin
la paraula i tinguin un rol actiu–, veiem que aquesta
Europa que estem construint comporta alguns
punts crítics i de fet tenim una actitud crítica en
aquesta manera de construir Europa. Què vol dir una
Europa solidària en tant que solidaritat entesa dintre
de la Unió Europea o dintre d’Europa? Jo posaria damunt la taula una de les grans contradiccions que
existeix en aquest moment. Si parlem d’una Europa
solidària envers els seus ciutadans, probablement el
vessant més important és la protecció dels seus ciutadans, la protecció social dels seus ciutadans. I en
els últims anys hem vist com estem intentant promoure la solidaritat, però alhora està decreixent la
protecció social als ciutadans.
Hem vist, en els darrers anys, com hi ha un intent
de demanar que el mercat sigui autoregulat, hi ha
una taca en el paper dels estats o del sector públic,
perquè es demana una reforma de l’estat del benestar. Per una banda, estem demanant més solidaritat,
però d’altra banda hi ha veus que intenten decréixer
el nivell de protecció dels seus ciutadans. No és això
una contradicció? Per a nosaltres és una contradicció que s’ha de resoldre en aquesta Europa que estem vivint. I no és tan sols una qüestió econòmica, és també una batalla en l’àmbit ideològic. És a
dir, nosaltres entenem que hi ha una certa dificultat
per mantenir allò que s’anomena estat del benestar,
les polítiques solidàries, però no únicament en el
terreny econòmic sinó en el terreny ideològic. Nosaltres defensem que una Europa solidària és una
Europa social, i com s’ha definit abans, l’Europa social és a anys llum d’altres Europes que s’han construït en aquests darrers anys. És a dir, nosaltres demanem l’Europa social en majúscules, l’Europa
solidària. Per tant, aquesta és una primera contradicció.
Així doncs, tenim una responsabilitat social envers els nostres ciutadans, òbviament també, i en el
nostre cas específic, envers els joves, i la nostra batalla també és per afavorir els joves o els ciutadans
desfavorits. D’alguna manera, jo em podria autodefinir com un jove afavorit, un jove que ha tingut la
gran sort de tenir oportunitats, però hi ha milers i
milers de joves, milers i milers de ciutadans que no
tenen aquesta oportunitat i és aquesta la nostra batalla: lluitar pels més desfavorits. Protecció social,
accés a l’educació, a la sanitat, a l’habitatge, al treball, també l’oportunitat de tenir temps lliure.
Aquestes són, potser, algunes de les responsabilitats
que tenim dintre d’aquesta Europa que volem dir
solidària. I per això cal una acció coordinada i complementària dels diferents actors: els treballadors socials, els educadors, líders juvenils, membres d’organitzacions, d’ONG, tots hem de treballar de manera
coordinada, però en aquests moments tots aquests
sectors estan lluny de treballar coordinadament, ho
fan en competència.
En aquests moments, i no cal donar exemples, les
organitzacions juvenils, les organitzacions de temps
lliure, les ONG estan en competència, i això és una

de les coses que no ens podem permetre. Una acció
coordinada i complementària, i la voluntat política
de fer una Europa solidària es demostra en la llei de
pressupostos. La voluntat política de fer una Europa
social es demostra en els pressupostos. Aquí hem citat alguns dels tímids avenços que ha fet la Unió o la
Comunitat en aquesta direcció de l’Europa social,
però és irrisori, m’atreviria a dir. I voldria donar alguns exemples, no els cansaré amb xifres. Però si
vostès prenen tot el pressupost que dedica la Unió
Europea a educació, joventut i informació, només
aquestes àrees, és una mica més d’un ecu per habitant, per ciutadà de la Unió Europea. És a dir, que
estem una mica per sobre de 165 pessetes, 200 pessetes, una mica més d’un ecu. Però si vostès tenen
en compte tota la despesa que fa la Unió Europea
per vaca, per una vaca, els direm que està al voltant
dels 20 ecus. Nosaltres, els ciutadans i els joves demanem que, com a mínim, ens tractin com a les vaques dins la Unió Europea. I això es demostra en la
llei de pressupostos.
Aleshores, a la voluntat política i al Sr. Gasòliba,
que, entre d’altres, la setmana vinent tindrà l’oportunitat de votar els pressupostos de la Unió Europea,
els demanem aquest esforç de demostrar la voluntat
política en la llei de pressupostos, en aquest cas el
projecte de pressupostos. Aquest és el primer nivell
de responsabilitat social: una Europa social. I la segona jo diria més democràcia. Radicalisme democràtic.
I què entenem per radicalisme democràtic? Aprofundiment de la democràcia a tots els nivells, aprofundiment de la participació dels ciutadans també
en la presa de decisions, major transparència, com ja
s’ha dit. Aquest concepte de subsidiarietat o de proximitat als ciutadans portada a la pràctica. Primacia
de l'aspecte polític sobre l’econòmic, els ciutadans
han de poder prendre part en les decisions. Ha de
pesar més l’interès general que purament l’interès
econòmic d’uns pocs. Tot allò que pugui fer la societat i ho fa millor, que no ho facin les institucions.
Confiem, volem confiar en la societat civil. Aquesta
és la nostra batalla. Aleshores, radicalisme democràtic i responsabilitat social.
Però també els joves europeus –parlem d’una Europa solidària–, no hem de pensar que som el melic
del món, nosaltres també volem mirar més enllà del
que passa a Europa. Sí, Europa és una Europa fortalesa. Els joves amb què nosaltres treballem no tenen facilitat de tenir un visat per venir a una activitat de joves, això és una Europa fortalesa. És una Europa
fortalesa per a les pobres persones que moren intentant creuar l’estret de Gibraltar. Sí que estem en una
Europa fortalesa; tampoc no volem ser demagògics i
dir «Obrim les fronteres». Demanem interdependència i solidaritat.
A mi m’agradaria potser donar cinc raons per les
quals Europa ha de ser solidària, i especialment amb
els joves o amb els nens dels tercers països o dels
països en desenvolupament. No és tan sols una raó
política, és també una qüestió legal. Tots els nostres
països han signat una sèrie de convencions que ens
191
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comprometen. Hi ha una necessitat legal, hi ha una
responsabilitat legal, hi ha una necessitat econòmica, és econòmicament rendible per a Europa invertir
i en aquests països en desenvolupament i fer que
s’enriqueixin, que tinguin uns nivells de benestar
més alts. Hi ha una raó demogràfica, no ens podem
permetre deixar sense ajut aquesta gran quantitat
de nens i joves que hi ha al món. Hi ha una raó demogràfica. Hi ha una qüestió estratègica. Europa ha
de ser el líder d’aquest projecte globalitzador i
emancipador. I hi ha una responsabilitat moral, com
s’ha dit abans: no ens podem permetre no fer res.
Aleshores una Europa solidària en el si d’Europa,
però també una Europa solidària amb la resta del
món.
Jo voldria acabar dient només dues coses. Nosaltres els joves, com a voluntaris, i jo en sóc un
exemple –aquesta responsabilitat de president del
Fòrum Europeu de la Joventut és un treball voluntari–, i els joves i moltes generacions de joves que han
fet voluntariat, voldríem cridar l’atenció sobre dues
tendències, ara que fem el I Congrés del Voluntariat.
Volem cridar l’atenció a les administracions per tal
que confiïn en la societat civil. El protagonista del
voluntariat és la societat, no és l’administració. I les
administracions podrien tenir la tendència de crear
una sèrie d’ofertes en el món del voluntariat on els
ciutadans esdevenen consumidors d’activitats del
voluntariat. El voluntariat ha de ser fet pels ciutadans, organitzat pels ciutadans envers altres ciutadans. I les administracions han de ser facilitadores
d’aquest treball de la societat civil organitzada o no
organitzada.
I en segon lloc, potser citar una de les coses que ha
dit el Sr. Gasòliba. Desgraciadament en aquests moments, com a exemple de la mancança de l’Europa
social, fa deu dies el Consell de Ministres de la Unió
Europea ha bloquejat, o no hi ha hagut un acord, per
tant estan bloquejats, la despesa financera en relació
amb els programes de joventut. El gener de l’any
2000 no hi haurà programes de joventut, com per
exemple aquests que ha citat el Sr. Gasòliba, el Servei Europeu de Voluntariat, que ha treballat molt durant aquests dies, i la Joventut amb Europa. El gener
del 2000 no hi haurà programes de joventut a causa
de la discrepància entre els governs. També des d’aquí volem fer una crida a la responsabilitat perquè
els pocs instruments que tenen els joves a Europa estiguin veritablement a disposició d’ells i no depenguin d’una discussió política en el si de la Unió, perquè, com he dit abans, és bastant tímid.
I acabo citant una part del manifest del mòdul
que s’ha treballat del Servei Europeu del Voluntariat,
perquè em sembla que d’alguna manera reflecteix
quina és l’opinió majoritària dels joves sobre el voluntariat i sobre aquest nou Servei Europeu del Voluntariat, i un paràgraf que n’he extret diu així:
«L’acció voluntària, tot i ser important, també és
un canal, perquè, a través del seu desenvolupament, el jove o la jove voluntària prengui consciència de la seva responsabilitat com a membre de la

comunitat i aprengui a participar de forma activa i
compromesa per una societat i un món més just,
democràtic i solidari.»
Això que han dit aquests joves durant aquests
dies en aquest Congrés és l’opinió majoritària dels
joves europeus. Moltes gràcies per la seva atenció.

Joaquim Llimona
Director general de Relacions Exteriors de la
Generalitat de Catalunya
Moltes gràcies, Sr. Pau Solanilla, per la seva intervenció. A continuació demanaré la intervenció del Sr.
Kent Johansson que és membre del Comitè de les
Regions. Vostès saben que la Unió Europea es va dotar fa uns anys d’un organisme que té caràcter consultiu, que és el Comitè de les Regions i que permet a
les regions i a les entitats locals europees participar
en el procés de decisió a la Unió Europea, i que, a
més a més, té un efecte molt important i és que permet participar en aquest procés de decisió europea
unes administracions, siguin les regionals o siguin les
locals, que són molt properes al ciutadà, que són
molt properes als moviments de voluntariat, als moviments associatius i que, per tant, coneixen bé la
seva sensibilitat i la seva problemàtica. Es dóna una
circumstància que motiva la presència del Sr. Johansson en aquesta taula –i a més li agraïm especialment l’esforç, atès que ve de lluny, ve de Suècia– i és
el fet que ell ha estat, en el si del Comitè de Regions,
el ponent d’un dictamen que es diu «El paper de les
associacions de voluntariat, una contribució a la societat europea». Per tant, jo li demanaria si ens pot
explicar en la seva intervenció una mica el sentit i la
direcció d’aquest dictamen i el punt de vista del Comitè de les Regions que ell representa en totes
aquestes qüestions. Té la paraula el Sr. Johansson.

Sr. Kent Johansson
Membre del Comitè de les Regions
Moltes gràcies. Benvolguts participants, en primer
lloc, vull expressar el meu agraïment als organitzadors d’aquesta Conferència i també vull agrair la invitació al Congrés que m’heu fet com a membre del
Comitè de les Regions.
Els propers anys veuran el proper mil·lenni i haurem d’enfrontar nombrosos desafiaments que poder ser enfrontats de diferents maneres. Una qüestió
important es refereix a la consolidació de la participació en els àmbits social, econòmic i polític. Es
tracta d’una qüestió que hauran d’enfrontar els nostres municipis, però també a escala regional, nacional i europea i, doncs, per les nostres institucions
europees. Nombrosos municipis, regions i nacions
han cregut que, en ampliar l’abast del sectors públics, es podrien resoldre els diferents problemes a
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què ens enfrontem. En particular, això ha passar al
meu país, a Suècia. Des del meu punt de vista polític, és important que la societat d’un estat del benestar proporcioni a tots els ciutadans la seguretat
bàsica econòmica i social. Per aquesta raó crec que
és important que debatem la filosofia i l’abast futur
de l’estat del benestar i, en aquest context, veig les
possibilitats de contribució dels voluntaris i de les associacions de voluntariat.
Com a membre del Comitè de les Regions, vaig
llançar fa un any una iniciativa sobre el paper del voluntariat i de les organitzacions de voluntariat com a
contribució a la societat europea. I amb l’opinió del
Comitè de les Regions que vaig redactar, hem fet un
seguit de recomanacions i comentaris pel que fa al
comunicat de la Comissió sobre associacions i fundacions. També voldria dir que he estat implicat en
organitzacions de voluntaris des de la meva infantesa. De vegades dic que quan vaig ser elegit vice-president del Consell Nacional d’Afers Culturals de Suècia, els meus pares pensaven que hauria hagut de
ser tresorer d’una empresa local.
La meva ambició personal respecte del tema del
voluntariat ha estat presentar unes quantes suggestions sobre com aquest pot donar suport a les associacions ciutadanes per aconseguir millors condiciones per tal d’assolir la solidaritat ciutadana europea.
Només voldria referir-me breument a algunes qüestions i opinions que hem presentat com a Comitè
de les Regions. Segons la nostra opinió, volem subratllar que els voluntaris i la major part de les organitzacions treballen a escala local i regional. Les associacions es nodreixen dels membres locals i la
major part actua a escala local i regional. Aquest fet
pot semblar evident, però de vegades les recomanacions polítiques que es presenten l’obliden. Sovint
els voluntaris actius a diferents associacions són els
primers a identificar i detectar les necessitats socials
emergents per tal d’intentar donar-los una resposta.
En la introducció del nostre informe, vam subratllar
tres qüestions fonamentals per al debat. La primera és
la següent: quina ha de ser la distribució principal de
responsabilitats entre el sector públic i el voluntariat
en temes com ara la presa de decisions polítiques, la
societat del benestar i l’ocupació? Segona qüestió:
com poden les associacions de voluntariat i els voluntaris conservar el seu paper i la seva opinió lliure i espontània en la seva relació amb les autoritats, quan,
alhora, s’impliquen cada cop més en el subministrament de serveis públics a la comunitat? I, tercera
qüestió: com les autoritats públiques han de definir,
mesurar i avaluar la contribució dels sectors en termes d’importància, de diversitat d’opinions, solidaritat, participació democràtica i ocupació?
Només parlaré d’una part de les nostres suggestions. El Comitè de les Regions està d’acord amb la
Comissió sobre el fet que cal un iniciativa especial
per tal de donar a les associacions de voluntariat un
estatus jurídic a altres països europeus. El Comitè de
les Regions ha demanat programes concrets i recomanacions per tal de facilitar la cooperació transna-

cional a les associacions regionals i locals. La ciutadania europea també ha d’incloure els actors regionals i locals. També necessitarem un context funcional entre el voluntariat i les associacions de
voluntariat del nord i del sud, com també entre l'Europa Occidental i de l’Est. Reconeixem la necessitat,
per exemple, d’un institut regional, l’objectiu del
qual seria promoure el context ciutadà sobre la cooperació entre treball voluntari i associacions de diferents regions europees. Pel que fa a l’ampliació als
països nous, hem de centrar-nos en els estatus jurídics de les associacions de voluntariat com a indicadors de la democràcia desenvolupada i del respecte dels drets humans. Personalment, crec que el
debat sobre l’ampliació del nous països que han
d’entrar a la Unió Europea s’ha de fer tenint en
compte la solidaritat europea.
També voldria fer una declaració important sobre
les autoritats locals i regionals. El nostre informe precisa que, en aquells casos on el sector públic decideix que el voluntariat i les associacions de voluntariat han de subministrar determinats serveis públics,
cal subministrar el finançament adient. La cooperació en aquest àmbit ha d’implicar més estretament
els usuaris sobre la base del respecte mutu, contractes econòmics i perspectives a llarg termini. És important que les associacions de voluntariat mostrin
que els seus membres gaudeixen de drets plenament democràtics i que compleixen les normes d’una societat oberta. Per la seva banda, les associacions també han de respectar el treball democràtic,
els mètodes i el diàleg constructius amb les autoritats públiques. Tanmateix, això no ha de ser un obstacle per a l’expressió d’idees radicals i diferents al si
de la societat.
Voldria dir (i ho hem subratllat al nostre informe)
que, al nostre parer, el desenvolupament en l’àmbit
de la tecnologia de la informació ha estat explosiu. Té
una importància creixent per a la vida quotidiana i
per a l’exercici del voluntariat. Segons la meva experiència personal, les noves tecnologies de la informació donen mitjans i possibilitats vàlides amb pocs
mitjans econòmics per a desenvolupar el context i les
activitats del treball del voluntariat en l'àmbit local. I
penso que aquest Congrés virtual que dueu a terme
amb aquesta manifestació n’és una bona mostra.
He intentat presentar breument la nostra opinió
del Comitè de les Regions. Permeteu-me dir-vos
que ha estat un plaer treballar en aquest informe del
Comitè de les Regions. Els meus col·legues han
mostrat molt interès per aquest tema. Moltes persones de nombroses regions hi han contribuït amb temes importants sobre el voluntariat. Existeix cada
cop més interès i es vol ajudar els voluntaris i les associacions a continuar desenvolupant les seves activitats per tal d’enfortir la solidaritat a Europa i a la
Comunitat Europea. Per tal d’enfortir la solidaritat a
Europa, és important que a Europa el treball del voluntariat ciutadà i les associacions de voluntariat tinguin un paper actiu. I espero que el voluntariat rebi
suport a totes les regions d’Europa perquè podem
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assolir la solidaritat a Europa i per tal d’assolir la solidaritat a Europa, hem de començar per la solidaritat
entre els pobles i els ciutadans d’Europa.

la complaença i Europa no és solidària. Ho pot ser
més que la resta del món, però no ho és suficientment. En segon lloc, plantejaré aleshores quin és el
paper de la societat civil i dins de la societat civil les
ONG i en general les associacions voluntàries com a
lloc on actuen els voluntaris i les voluntàries. No utilitzo mai la paraula «voluntariat» per raons que diré
després. I en tercer lloc, plantejaré juntament amb
això algunes propostes tal com se’ns demanava respecte a la crisi de la cooperació i què poden fer les
ONG i les administracions.
Primera qüestió: definir el terreny en el qual parlem. Efectivament, parlem de voluntariat tots plegats amb un sentit merament descriptiu: conjunt de
voluntaris. Però el fenomen important és aquest, el
que està definit a la Carta de París, a Monells, a la
Reunió Catalana l’any 1986, etc. La idea que l’important és que hi ha voluntàries i voluntàries, persones que per decisió lliure i individual, no coaccionades, decideixen participar amb la seva comunitat,
tenen un compromís de millora social, i es plantegen com vehicular la seva acció de transformació. I
la vehiculen a través d’accions col·lectives, d’òrgans
col·lectius. En aquest sentit, el voluntariat o els voluntaris i voluntàries són part de la societat civil i, per
tant, tenen connexions amb les ONG. Són sector
privat amb orientació social, amb vocació d’incidència pública. I aquí, un factor clau, bàsic dels últims 15 anys: hi ha un increment de l’acció voluntària amb les interaccions socials arreu dels països del
món. Fins i tot s’ha teoritzat sobre això i s’ha creat
una paraula, actualment de moda, que aviat ja no
significarà res, com sovint passa amb les ciències socials: capital social. Hi ha un gran capital social en
aquest respecte.
D’alguna forma el que s’està plantejant per fi és
donar-li la raó al que actualment és el premi Nobel
d’Economia, Amartya Sen, quan va dir per primera
vegada que l’altruisme no era una bogeria, i que hi
havia altruistes racionals, dient que els altruistes eren
bojos racionals i que sabien per què actuaven i on
volien anar a parar. Això permet també precisar el
tema de solidaritat. Si em permeten la pedanteria,
solidaritat, solidari, solidària, s’utilitza, com a mínim,
de tres formes diferents. Com a adhesió a la causa
d’algú, amb sentit sociològic, des de Dirk Kane, com
actituds que asseguren la cohesió i la continuïtat de
l’acció col·lectiva; quan es parla de la solidaritat interna d’una comunitat, d’una societat, i amb un sentit normatiu, que és el que aquí ens té a tots plegats;
i en el sentit de deure moral, obligació de contribució de contribuir en el benestar dels éssers humans. I
aquesta obligació normativa de contribuir en el benestar dels éssers humans la tenim individualment. I
el bàsic de la solidaritat, de ser solidari o solidària, no
és només amb els meus, amb aquells que tenen la
mateixa causa que jo, sinó amb la resta de persones.
En aquest sentit, els éssers humans, els grups, som
solidaris. Els estats poc. Perquè per acceptar aquest
element de solidaritat cal lluitar contra la regla fonamental de les relacions internacionals, que és la prio-

Joaquim Llimona
Director general de Relacions Exteriors de la
Generalitat de Catalunya
Moltes gràcies Sr. Johansson pel seu testimoni, per
la seva intervenció. Gràcies també perquè ha vingut
expressament des de Suècia per poder estar entre
nosaltres aquesta tarda. Per cloure la taula rodona,
em complau presentar el Sr. Rafael Grassa, que és
professor titular de relacions internacionals a la Universitat Autònoma de Barcelona, especialitzat en intermediació de conflictes i és també, i sobretot amb
aquest títol participa en aquesta taula rodona, president de la Federació Catalana de les Organitzacions
No Governamentals per al Desenvolupament i un
reconegut expert sobre Organitzacions No Governamentals per al Desenvolupament. Precisament, a
partir de la seva responsabilitat actual i de la seva experiència jo li demanaria que ens pogués sintetitzar
breument el paper de les ONG amb la definició i l’aplicació d’aquestes polítiques europees de solidaritat, probablement més en la seva vessant de solidaritat amb tercers països, atesa la seva experiència,
que hem anat definint i que ens han anat explicant
els altres ponents. En Rafael Grassa té la paraula.

Sr. Rafael Grassa
President de la Federació Catalana de les
Organitzacions No Gobernamentals per al
Desenvolupament
Moltes gràcies. El primer que volia dir és, evidentment, agrair als organitzadors haver-me convidat i a
totes les persones aquí presents participar en un
Congrés com aquest en un divendres.
La segona qüestió és dir que hi ha dues coses que
sempre condicionen qualsevol de les meves intervencions públiques. Una és una deformació professional, professoral, no m’agrada mai utilitzar expressions, paraules que no tinguin referents concrets. I
una segona és un defecte, probablement també adquirit des de la infantesa o des de la joventut, ser crític i autocrític però recordant la dita africana: «Quan
un critica, amb un dit assenyala algú i amb els altres
s’assenyala ell mateix». Per tant, això que m’estava
demanant ara implica fer referència a la situació, a la
crisi en general, com a perill o oportunitat, del sistema de cooperació per al desenvolupament arreu del
món, i en especial a la Unió Europea, i dins aquest
sistema el paper de les ONG.
Això explica que la meva intervenció tingui tres
moments. Un primer, en què intentaré respondre la
pregunta de per què crec que no hi ha motius per a
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ritat dels interessos de l’estat. Per això deia que en
aquest sentit no hi ha motius de complaença. Hem
guanyat certament. Tenim tendència a considerarnos tots part d’un col·lectiu, però una cosa són les
declaracions i una altra cosa és la realitat.
La Comunitat Europea no és tan solidària. Ens ho
recordaven abans, no era als tractats fundacionals,
no ho va ser fins a Maastrischt i a Amsterdam en determinats casos, i la política social és quelcom recent, ni tan sols a Maastricht. Recordin vostès la clàusula de «opting out» i la decisió a onze en aquest cas,
perquè la Gran Bretanya no va voler acceptar determinades coses. El tema de la política d’ocupació estava aquí exempt. I per què la Comunitat Europea
no és solidària ni de portes endins en molts casos o
no prou? Per una qüestió que cal dir, per no enganyar-nos: en política internacional no existeixen polítiques de redistribució, perquè com no hi ha governs
mundials, no hi ha polítiques de redistribució previstes, i per això a la Unió Europea hi ha fons estructurals i fons de cohesió, que és quelcom que s’assembla a redistribució, però no és redistribució. Però
fora, a escala estatal el que hi ha són regles morals
com el famós acord de Nacions Unides sobre el
0,7%. Per tant, i amb això clouria la primera part de
la intervenció, el nostre gran repte de tots els aquí
presents és veure si podem aconseguir avançar de
forma que la solidaritat sigui una obligació, i una
obligació moral de les persones i dels estats, no almoina, no quelcom que es faci com una obligació
envers d’altres, perquè, evidentment, la situació dels
altres té quelcom a veure amb la nostra. Hom no pot
saber que estem consumint el 75% o el 80% dels recursos de la humanitat de les que un 25% de persones actualment poblem la terra i no creure que alguna cosa tenim a veure tots plegats, com a individus i
com a persones, amb la situació d’empobriment estructural d’alguns d’aquests països.
Què pot fer la societat civil, les ONG, en aquest
terreny –segon moment de la meva intervenció? En
primer lloc, recordar que societat civil és un concepte relliscós, tothom pot dir què és societat civil. Les
ONG o les associacions voluntàries són simplement
part de la societat civil, però són importants perquè
són el vehicle d’actuació dels voluntaris i de les voluntàries. Són el lloc d’expressió natural d’aquesta
força emergent a Europa que és això que hem anomenat simplement i descriptivament voluntariat.
Què són les ONG? Complicadíssim de definir.
Però en principi són organitzacions, no són moviments socials, tenen una finalitat bàsica no lucrativa.
Això exclou el tercer sector a l’economia social, a les
cooperatives, que poden ser solidàries però que no
són ONG, perquè com a empresa, encara que sigui
una empresa social, han de tenir beneficis. Han de
ser independents, han de tenir capacitat de tenir suport públic, perquè se suposa que les ONG, la societat civil, estan a mig camí entre les administracions i
els ciutadans i les ciutadanes corrents. Han de tenir
una voluntat de canvi, de millora social; han de ser
en última instància agents de canvi social. I això vol

dir que tenen interaccions amb administracions públiques de tots els àmbits, des de l’internacional al
local o al microlocal, i al mateix temps tenen interaccions també amb altres països, cada cop més les
ONG treballen amb xarxes de tot tipus. Però, ull!,
tampoc no mitifiquem. Xarxa vol dir que no hi ha
centre, no que no hi hagi jerarquia. I les xarxes
d’ONG també són jeràrquiques. I en el nord sovint
establim les regles del joc. Voldria que recordéssim
que estem recuperant la idea de societats de xarxa,
però que, insisteixo, la xarxa té un principi que és
que no hi ha un centre clar, però això no vol dir que
no hi hagi jerarquia. Ja que estem en una vil·la marinera, pensem que res ens ha de fer pensar que una
xarxa ha de tenir tots els nusos i tots els fils del mateix gruix i de la mateixa quantitat. De fet, aquestes
xarxes de pescadors no existeixen en el món real de
la solidaritat.
Hi ha quatre tipus d’ONG de desenvolupament,
com a mínim. Solem dir David Corten, un bon amic
nord-americà que estudia aquests temes, i jo, unes,
les típiques del sud. Són societats de suport mutu,
bàsicament societats, ONG que el que donen és ajut
a algunes persones concretes. Ja les tenim també ara
al nord, cada cop són més els immigrants que venen
aquí i creen ONG que són societats de suport mutu,
grups de suport mutu, com seria el GAM famós a
Guatemala o a Amèrica del Centre i a molts llocs. En
segon lloc, tenim les ONG clàssiques dels països del
nord. Les motivacionals, les que tenen una finalitat
específica. En tercer lloc, ha aparegut un tipus
d’ONG que jo ja no considero ONG, i ho haig de dir,
que són les entitats prestadores de serveis. Les entitats prestadores, bàsicament, de serveis són insubstituïbles en una societat com la nostra. Però no són organitzacions no governamentals en el sentit estricte
de la paraula. A vegades hi pot haver una organització no governamental que faci diverses feines, però
una prestació de serveis o una consultora no té perquè tenir una estructura d’organització no governamental. Dit clarament, al meu entendre, una entitat
que presta serveis a l’Administració o a qui sigui no
s’ha de poder presentar a licitació de concursos públics, a menys que siguin concursos públics per prestació de serveis, però no a projectes de cofinançament. I finalment, hi ha un quart tipus d’ONG, que
malauradament proliferen cada cop més, que els
nord-americans amb molta broma solen anomenar
les organitzacions no governamentals-governamentals, el sud i el nord, que són aquelles que són el braç
de la política exterior o de la política que sigui dels
seus governs.
Aquesta realitat existeix, i el que hem de tenir en
compte és que la societat civil, les ONG és clar que
poden fer moltes coses, però les poden fer si recorden, com a mínim, les de desenvolupament, el seu
motiu bàsic: canviar les relacions nord-sud, canviar
les regles del joc de les relacions internacionals; i
canviar les regles del joc de les relacions internacionals volia dir una cosa que teníem clar des del principi, i que jo vull intentar recuperar: la nostra tasca
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fonamental és al nord, i això no vol dir que no puguem fer una feina molt útil al sud. La tasca educativa de canviar la cultura política, els valors, les actituds, és bàsica, i, evidentment, estem condemnats,
tal vegada ràpidament, a desaparèixer. Les ONG no
haurien d’existir perquè la seva funció, com a mínim
les de desenvolupament, és subsidiar, establir qüestions, però canviades les regles del joc la gent pot
decidir per si mateixa.
Què vull dir amb això? A vegades oblidem que els
voluntaris i les voluntàries també creixen als països
del sud, afortunadament, i que ells poden prendre
les decisions i fer les coses per ells mateixos. Això em
porta al moment final de la meva reflexió. Estem en
un moment de crisi del sistema de cooperació al desenvolupament. Crisi en el doble sentit que té la paraula: perill, però també oportunitat de canviar coses. La crisi s’expressa com a mínim en tres terrenys.
Primer, ho deia l’Alberto abans, crisi de fons, s’estan
reduint fortament els fons d’ajut al desenvolupament. En pocs anys hem arribat al mínim històric
dels anys setanta, estem al 0,22% del PIB mundial.
Aquí, com a analista, haig de dir que crec que no baixarà del 0,20-0,21. Segona crisi, tenim una crisi de
tot el sistema de superació de resultats. I cal dir-ho.
Les coses no han estat com s’esperava que havien de
ser, i aquesta crisi de resultats és sobretot dels governs i dels òrgans multilaterals, però també, en
part, de les ONG, perquè en algun moment van dir
que podíem fer millor el que no sabien fer els estats. I
no sempre ha estat possible o no sempre s’ha estat
en condicions de fer-ho. I finalment, hi ha una tercera crisi, crisi que jo anomeno de legitimitat, de transparència, de retre comptes no sols comptes públics,
sinó en general d’explicar què es fa. Dit clarament, la
situació que tenim és una situació que és la següent.
La política de cooperació al desenvolupament hauria
de ser, moralment, una política autònoma, però en
els últims cinquanta anys no hi ha cap exemple en
què la política de cooperació hagi estat totalment
autònoma, està sempre parcialment lligada a la política exterior o a la política econòmica i comercial.
En aquest sentit, què és el que podem fer? Sis propostes per començar a discutir. Primer: tenim una
cosa en comú el nord i el sud: l’exclusió social.
Aquest és el problema que unifica la humanitat, amb
una diferència, però, val la pena que la recordem:
l’exclusió social als nostres països europeusoccidentals abasta un terç de la població, als altres països els
exclosos són dos terços de la població. Però en tot
cas tenim això en comú: l’exclusió social. I tenim una
proposta, crec que tots, en comú, només s’acabarà
amb l’exclusió social si ataquem les causes, que són
diverses, internes i externes, sense simplismes.
Segona proposta, acabar amb maniqueismes. Per
resoldre això necessitem més estats i més societat civil, però cadascú en el seu lloc i amb els seus papers,
sense tendències substitutòries.
Tercer, aplicar també a aquesta tasca el principi
de subsidiarietat. El que pugui fer una ONG sola que

no ho faci una federació o una entitat de segon nivell. I el que puguin fer les ONG de primer, segon o
tercer nivell soles que no ho facin les administracions. Cadascú en el seu lloc coordinant, cooperant,
però sense confondre.
Quarta proposta, recordar, mirant cap endins,
que les ONG de desenvolupament al nord tenim
una assignatura pendent: les contraparts del sud,
que han estat sovint marginades i evitades.
Cinquena proposta, mirar cadascú dels agents socials de fer bé les seves coses. Jo parlo d’això a vegades parlant de la política de les 5 C, tres les de les
quals són als tractats de la Comunitat Europea. Coherència, coherència entre polítiques i coherència
entre actituds d’estats (també ens ho hem d’aplicar
les ONG). Coordinació, l’experiència dels últims
anys és terrible –puc explicar fins i tot experiències
personals de com en determinats països, fins i tot en
situacions humanitàries i d’emergència, ha hagut de
ser a través de tercers persones que es presentés, i
ho dic perquè em va tocar actuar en un dels casos, a
agents del mateix sistema de Nacions Unides que
estaven treballant a la mateixa zona en crisi que no
es coneixien els uns amb els altres, no sabien que hi
eren. Tercer: Complementarietat, per a mi aquesta
C és clau. Saber que la tasca de les ONG, dels voluntaris i de les voluntàries és complementària, no resoldrà el problema, però, mentre, bé està que hi siguin. Quart: Coresponsabilitat, el paper del sud. No
som nosaltres. La cooperació al desenvolupament
ha pecat massa de salvacionisme, de messianisme,
hi ha messianisme d’esquerres, de dretes, laic i confessional. Aquest és el pecat original de gran part de
la cooperació, la coresponsabilitat implica acceptar
que tothom té coses a dir. I per acabar, Condicionalitat, que també és un principi cada cop més utilitzat
a les institucions. Les coses s’han de fer sabent que
s’arriben a determinats resultats.
Conclusió final a què arribo, es tracta, doncs, de
recordar que qui perd els orígens perd la identitat,
es tracta de dir que el que hem de fer, i per això me
alegro d’una trobada o un congrés com aquest, és
aconseguir que tothom sigui voluntari, rebel amb
causa, que sàpiga què és el que vol aconseguir. Sobretot perquè, com solen dir a Amèrica del Centre,
alguns diuen que és un refrany salvadorenc, d’altres
hondureny, jo no he esbrinat mai d’on és, «la pitjor
derrota és la de la batalla que no es lluita». Hi ha una
lluita, una batalla per fer, que és realment la de la solidaritat internacional. Gràcies.

Joaquim Llimona
Director general de Relacions Exteriors de la
Generalitat de Catalunya:
Molt bé, moltes gràcies a Rafael Grassa per la seva
aportació en aquesta taula rodona. Obrim ara un
torn de debat.
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20001, Any Internacional del Voluntariat

Sr. Jordi Turull

ganització Voluntaris de Nacions Unides que, com
el seu nom indica, és la branca voluntària de les Nacions Unides, i sóc aquí per parlar d’una magnífica
iniciativa internacional que compta amb el suport i
el vistiplau de les Nacions Unides.
M’agradaria dir que tinc un enorme entusiasme
per aquest projecte, i m’agradaria presentar-lo referint-me a les paraules d’un voluntari de Cáritas: «No
hi ha cap realitat que no hagi estat abans una utopia». Són paraules que em semblen molt adequades
per presentar aquest projecte que ens afecta a tots
els que ens trobem aquí, i que si ens demana una visió de futur –si no utòpica– sens dubte, com a mínim, idealista. Es tracta de l’Any Internacional del
Voluntariat, proclamat per l’Assemblea General per
celebrar-se durant el 2001. Un any que haurà de
servir per reforçar i fomentar el voluntariat arreu del
món. L’idea original de l’Any nasqué de les deliberacions de diverses ONG internacionals, com ara l’IAVE (Associació Internacional d’Esforç Voluntari) que
representa el Sr. Van Loon, o com pot ser el Centre
Europeu de Voluntariat, els representants del qual es
troben també avui entre nosaltres, i moltes més. L’idea aleshores passà al sistema de Nacions Unides, i
el novembre de 1997, com a iniciativa del govern
del Japó, i amb el suport de 123 països més, Espanya inclosa, l’Assemblea General de Nacions Unides
proclamà l’Any.
Alhora, l’Assemblea declarà Voluntaris de Nacions
Unides, l’organització que jo represento, com el
punt focal o centre de coordinació internacional per
a l’Any. La nostra seu és a Bonn, Alemanya.
El fet que l’Assemblea General de Nacions Unides
hagi proclamat aquest Any envia un missatge molt
clar i, segons el meu parer, tremendament important. El missatge és que a punt de creuar el llindar
cap al segle XXI –com amb tanta eloqüència ens va
introduir l’altre dia el Sr. Rodrigo Borja– la comunitat internacional mira cada cop més cap a la societat
civil, en general, i cap al voluntari en particular. I ho
fa per tal d’assumir un paper no tan sols creixent,
sinó també protagonista, en la lluita contra els problemes que afecten la humanitat avui dia. Però si els
voluntaris i la societat civil han de tenir un paper

Gerent de l’Institut Català del Voluntariat del
Departament de Benestar Social
de la Generalitat de Catalunya:
Començarem la jornada d’avui. Com sabeu, les Nacions Unides van declarar l’any 2001 com l’Any Internacional del Voluntariat. Creiem que era molt important que en aquest marc i en aquest Congrés
poguéssiu tenir informació de primera línia, de primera mà, sobre per què s’ha fet, per què s’ha declarat, quines intencions hi ha, què es pensa tirar endavant, quins són els objectius, etc. I per parlar-nos
d’això jo crec que tenim una convidada d’excepció,
la senyora Diana Pérez-Buck, que precisament és assessora i està treballant en tot el programa del 2001,
l’Any Internacional del Voluntariat.
Nosaltres li estem molt agraïts pel fet que hagi
vingut expressament des de Bonn. Us deixo amb
Diana Pérez-Buck, moltes gràcies

Sra. Diana L. Pérez-Buck
Assessora del programa «2001»,
Any Internacional del Voluntariat»,
Voluntaris de les Nacions Unides:
Moltes gràcies, Sr. Turull.
Senyores i senyors congressistes, Sr. Van Loon. És
un gran plaer per a mi tenir l’oportunitat de formar
part d’aquest Congrés Europeu amb els seus participants, molts dels quals he tingut la sort de conèixer
durant aquests dies. Voldria felicitar els organitzadors, no només per la iniciativa i, com ja he dit, per
la brillant organització, sinó també per l’elecció d’una ciutat tan bonica com Sitges per celebrar-lo. Catalunya i Espanya, dues societats amb una cultura
del voluntariat tan forta, em semblen uns marcs idonis per un congrés d’aquest tipus, i espero que en el
futur se’n puguin celebrar molts més. També m’alegra molt tenir al meu costat al Sr. Van Loon, i espero
la seva ponència amb gran interès. Represento l’or199
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clau en la lluita contra aquests problemes, l’Assemblea General també era conscient que cal donar suport d’una manera formal i pràctica al voluntariat
arreu del món. És per això que l’Assemblea proclama l’Any, i identifica alhora quatre objectius bàsics
que han de guiar el camí. Els quatre objectius són:
primer, fomentar el reconeixement de la tasca dels
voluntaris arreu del món; segon, facilitar de forma
concreta el servei voluntari; tercer, promocionar el
voluntariat; i quart, promoure l’intercanvi d’idees i
experiències entre voluntaris arreu del món. Per
cert, com jo sóc espanyola i a mi tot em recorda Espanya –fins i tot les vistes del riu Rin a Bonn em desperten records del Guadalquivir, amb el qual vaig
créixer– he de confessar que a mi totes aquestes idees em recorden molt una altra gran decisió de conjunt que va tenir lloc també l’any 1997, i no pas a
Nova York, on és la seu de Nacions Unides, sinó a
Madrid, que és on es troba la Direcció General d’Acció Social del Menor i de la Família. Em refereixo,
òbviament, a aquest magnífic Pla Estatal del Voluntariat. Encara que evidentment són dues iniciatives
diferents, em sorprèn fins a quin punt es corresponen ambdues en la seva visió.
Tots aquests objectius expressats per l’Assemblea
General donen peu a un Any que ha de ser, primerament, universal, és a dir, que inclogui tota mena de
voluntaris (dones, homes, adults, joves, religiosos, seglars...), que inclogui tota mena d’activitat voluntària, (assistencial, de desenvolupament, cultural, social, esportiva...), i que arribi arreu del món. I aquest
darrer punt és fonamental perquè la realitat del voluntariat varia a cada país i a cada continent, i esperem
que aquesta sigui una ocasió excepcional per, d’alguna manera, poder establir els lligams entre els voluntaris arreu del món, des del Pakistan fins el Canadà,
des de Gàmbia fins Irlanda, des del Perú fins la Xina.
Segon, és un Any que ha estat declarat per l’Assemblea General de Nacions Unides. Si fem servir
l’analogia o la metàfora d’una casa, i l’Assemblea
General és el sostre, aquesta casa es construeix des
dels fonaments. Els fonaments són, en aquest cas,
les voluntàries i els voluntaris, per una banda, i, des
del punt de vista internacional, cada país. Què serà
aleshores l’Any? Doncs el conjunt d’iniciatives provinents de tots i cadascun dels voluntaris i organitzacions arreu del món.
En aquest sentit, l’Any està molt descentralitzat.
Les celebracions variaran entre país i país, entre ciutat i ciutat, i hi haurà tot un seguit d’esdeveniments
claus, com el que us presentarà el Sr. Van Loon, o
com els que nosaltres organitzarem des de la nostra
seu a Bonn. Però, a més, l’Any es celebrarà a cada
país i a cada poble de manera diferent.
És per això que sóc aquí, per animar-vos que comenceu des d’ara a pensar en aquest Any com el
vostre any. Potser el 2001 o el nou mil·lenni us soni
una mica llunyà, però us puc assegurar que en termes pràctics és, com si diguéssim, a tocar. Com es
poden desenvolupar o com es desenvoluparan els
preparatius per a l’Any d’ara en endavant? El primer

pas que esperem és que cada país formi un comitè
nacional de preparació, de planificació, per a l’Any.
Ens agradaria que aquests comitès fossin representatius de molts sectors diferents de la societat, perquè l’Any busca desenvolupar i enfortir una cultura
del voluntariat basada en una veritable coparticipació. El comitè podria incloure representants d’organitzacions, representants de l’administració pública,
i també els actors que potser tradicionalment no
han estat involucrats tan directament, com ara el
sector privat lucratiu, el món acadèmic o els mitjans
de comunicació. Ha de ser un veritable comitè representatiu de molts sectors diferents.
El Japó ens va informar fa uns dies que ja està concretant, ja està escollint aquest comitè nacional. El
procés paral·lel a aquest procés nacional és el que
realment és el més emocionant, i que tindrà lloc a
nivell de cada organització perquè els voluntaris i
voluntàries donin curs a la seva imaginació, que
pensin, que somiïn, que imaginin què és el que ells
desitgen per aquest Any, per ambiciós o utòpic que
els sembli. Hi ha un terme anglosaxó, brainstorming,
que literalment traduït sona una mica espantós
–«tempestes del cervell»– però que es refereix a deixar sortir les idees lliurement. Com deia la dona del
president nordamericà Franklin Delano Roosevelt,
Eleanor Roosevelt, «cal provar de fer les coses que
ens semblen impossibles». I a mi em sembla un bonic lema per a aquest període de brainstorming.
A continuació, és important que aquest procés no
es quedi en un exercici abstracte, sinó que busqui
resultats, canvis concrets. Ara us oferiré alguns
exemples que m’han cridat l’atenció, ja sigui perquè
he tingut reunions amb representants d’organitzacions, o perquè ens han arribat missatges. Per
exemple, Metges Sense Fronteres a Alemanya està
considerant utilitzar la plataforma de l’Any, entre
d’altres coses, per aconseguir canvis reglamentaris
que facilitin la absència dels metges alemanys dels
seus llocs habituals durant el seu període d’assignació a països en desenvolupament. Aquest és un canvi concret que proven d’aconseguir. O, per exemple, l’organització World Teach, amb seu a la
Universitat de Harvard, ha proposat que els seus milers de voluntaris arreu del món, que treballen com
a professors, incorporin als programes d’estudi un
mòdul dedicat al voluntariat, la qual cosa tindria
una repercussió realment gran. O, per exemple, la
petita Associació de Bombers Voluntaris d’una petita població argentina, que vol aconseguir, mitjançant l’Any, que el govern local ajudi una mica
més amb el finançament del seu programa de formació de bombers. Aquests són alguns exemples.
Des del punt de vista de la nostra seu a Bonn, la
nostra funció és servir de centre neuràlgic, és a dir,
canalitzar les vostres iniciatives que, com ja he dit,
són el motor i el contingut de l’Any. Actuem com un
multiplicador d’informació i d’idees, i volem que,
mitjançant la nostra organització, es difonguin idees
sobre el voluntariat i els voluntaris d’arreu del món
puguin veure el que s’està fent a altres països. Per
200
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exemple, un projecte magnífic, com el del Servei del
Voluntariat Europeu, o, per exemple, una idea de
l’INCAVOL d’acostar ONGs a la tecnologia, potser
seran calcables, potser serviran de model per a altres
regions del món. Aquest efecte de multiplicació el
fem de diverses maneres, com amb la nova pàgina
web, que esperem que serveixi de fòrum global del
voluntariat. Hi tenim un calendari global, una secció
d’idees, històries de voluntaris, etc. Aprofito per animar als que tingueu accés a Internet a demanar-me
l’adreça, després de la ponència, perquè ens encantaria rebre noticies vostres. Des que vam inaugurar
aquesta pàgina web, fa tan sols uns dies, ens han
arribat idees de l’Índia, històries i relats des de Mali, i
esdeveniments planificats des de la República Txeca. És molt emocionant veure com realment respon
la gent arreu del món. També fem això mitjançant
un informe electrònic setmanal que, de moment,
hem enviat per primer cop a cinquanta organitzacions com a procés inicial, com a pas inicial, i que
esperem que, de mica en mica, arribi a ser quelcom
que circuli de manera molt més àmplia. Des que es
va inaugurar fa un parell de setmanes, ens han arribat respostes de 15 organitzacions internacionals
arreu del món, però el que resulta més curiós és que
a cap d’elles els hi havíem enviat el missatge inicial,
la qual cosa vol dir que, òbviament, els hi està arribant des d’altres punts; que la gent, en rebre el missatge també el triplica o l’envia a moltes altres persones i organitzacions, i realment la repercussió, un
altre cop, és molt gran.
I, finalment, també generem estratègies que s’apliquen o que tenen relació amb l’Any en l’àmbit
general. Acabem d’inaugurar el logotip oficial de
l’Any, fa set dies, amb motiu del Dia Internacional
del Voluntariat. D’aquí a poc llançarem el concurs
internacional per escollir un pòster representatiu de
l’Any; i redactem documents que esperem que siguin un ajut. Hem fet un document que està en procés d’idees per a l’Any i un altre que esperem que
serveixi com a guia per als governs, organitzacions,
sector privat-lucratiu, etc. A mi, personalment, em
preocupa el fet que fins ara hem arribat amb molta
facilitat als que tenen millor accés a la tecnologia, als
països industrialitzats, i crec que cal fer un esforç
molt concret per arribar als països en desenvolupament i garantir que els preparatius de l’Any en
aquell indret es desenvolupen amb el nostre ajut i
suport.
Així doncs, com ja veieu, aquests dos anys no són,
en absolut, els preparatius d’un esdeveniment, sinó
que esperem que serveixin com a plataforma i escenari d’avenços en l’àmbit del voluntariat arreu del
món. Jo estic convençuda que serà un Any excepcional, i n’estic simplement partint de l’enginy, la
iniciativa, la imaginació, la capacitat de somiar i el
compromís que són, per si, dots dels voluntaris.
M’aturo aquí, i aprofito per dir-vos que més endavant m’encantaria donar-vos les nostres dades de
contacte per si voleu sol·licitar informació sobre
l’Any, i ara us deixo amb el Sr. Van Loon.

L’IAVE, l’Associació de la qual n’és primer vicepresident és una peça clau de la planificació de l’Any,
per la qual cosa li estem molt agraïts, ja que ells planificaren la primera gran conferència de l’Any. Així
doncs els deixo amb el Sr. Van Loon. Moltes gràcies.

Sr. Theo Van Loon
Director executiu del NOV
(Centre del Voluntariat Holandès)
i primer vicepresident de l’IAVE:
Gràcies, Diana. Senyores i senyors, estimats amics i
col·legues. En primer lloc, m’agradaria dir que em
sento molt honrat perquè m’hagueu convidat a assistir a aquesta magnífica conferència. Ahir em va
sorprendre molt el fet de veure tanta gent en una
conferència europea. Crec que us he de felicitar per
això. Lamento molt el fet de no haver pogut participar en tota la Conferència però, com ja us he dit,
vaig arribar ahir al vespre. Tot i així fou per una bona
raó: estem molt enfeinats preparant l’Any 2001 i,
com ja ha dit la Diana, sembla que encara quedi
molt de temps, dos anys, però realment tinc la sensació que és a tocar. Als Països Baixos creiem que
ens hem de preparar ara. M’han demanat que us
presenti la Conferència Mundial d’Amsterdam i em
produeix una sensació molt curiosa fer-ho a Espanya, perquè –potser ja ho sabreu– el Centre del Voluntariat Holandès tingué una competència molt
aferrissada amb els col·legues espanyols per poder
celebrar aquesta Conferència Mundial. Al final
guanyàrem nosaltres, però haig de dir que els espanyols foren uns rivals molt durs i uns molt bons
perdedors. Voldria presentar, o de fet, voldria promoure la Conferència d’Amsterdam.
Primerament, voldria presentar-me a mi, la meva
organització i, especialment, el meu país, per tal
d’explicar-vos el rerafons del meu discurs. Als Països
Baixos hi ha uns 3 milions de voluntaris, la qual cosa
vol dir que gairebé un 35% de la població adulta és
voluntària. Sabem, a partir d’un estudi, que aquestes persones produeixen per a la nostra societat, per
al nostre país, 500.000 milions d’hores cada any. La
meva organització, el Centre del Voluntariat Holandès, és una organització amb gairebé 300 membres, part dels quals són de les oficines locals de voluntaris –als Països Baixos tenim gairebé 120
oficines locals de voluntaris– i els altres són d’organitzacions nacionals de voluntaris, organitzacions
tan conegudes com ara la Creu Roja, Amnistia Internacional, Pares Adoptius, etc. Tenim l’estructura de
suport en les organitzacions nacionals neerlandeses
i les oficines locals de voluntaris des de fa quasi 25
anys. Realment, puc afirmar que hi ha un molt bon
clima de voluntariat al meu país, no només per
aquests 3 milions –una xifra molt estable al llarg de
la història– sinó perquè hem comptat amb el suport
del govern i del sector empresarial. Però potser aquí
a Barcelona el meu país és més conegut pel futbol.
201
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Us deixaré un fulletó sobre la meva organització a
la Sala d’Informació, al pis de baix. Ara us parlaré de
la Conferència Mundial, perquè això és el que se
m’ha demanat. En primer lloc, estem molt agraïts a
l’ONU per l’Any del Voluntariat –i parlo en nom de
la meva organització, però sobre tot en nom de l’Associació Internacional de l’Esforç Voluntari, l’IAVE–
ja que suposa una gran oportunitat per a tot el sector del voluntariat arreu del món. Crec que han escollit l’Any més meravellós que es podia triar, el
2001. I ho crec així perquè que és millor tenir el 2001
que no pas el 2000, doncs hi ha un significat simbòlic en el 2001: significa que creiem que el voluntariat té un futur en el nou mil·leni. Així doncs, és una
oportunitat única. També significa que hem d’organitzar una Conferència Mundial única, per tal de
marcar l’inici de l’Any Internacional. El món sencer
ha de saber que des del gener està tenint lloc aquest
Any Internacional. De fet, ens plau enormement el
fet que el mateix Secretari General de les Nacions
Unides hagi donat el seu suport perquè aquesta
Conferència suposi la inauguració de l’Any Internacional del Voluntariat.
Ens agradaria mostrar-li al món que el treball del
voluntariat té un futur i que continuarà fent una
contribució molt important a la nostra societat, a la
vostra societat, a totes les societats del segle que ve.
Reunir-se, promocionar, i intercanviar, això és el
que volem organitzar en aquesta Conferència Mundial a Amsterdam. Reunir-se amb col·legues, organitzacions i governs, i conèixer també la gent del
sector empresarial. Penso que és una excel·lent
oportunitat per promocionar el voluntariat i ensenyar què vol dir, per demostrar que el treball del voluntariat és dinàmic i també molt innovador. I ens
agradaria també poder organitzar, intercanviar i
aprendre els uns dels altres. Aprendre de les pràctiques d’altres organitzacions o d’altres persones
arreu del món, aprendre d’altres sectors. Crec que a
tots ens agradaria que les organitzacions de voluntaris també fossin organitzacions d’aprenentatge.
Això vol dir que tenim certs objectius en aquesta
Conferència Mundial, i em sembla que això és bàsicament el que les Nacions Unides volen del sector
del voluntariat, especialment de les organitzacions
internacionals. Crec que aquests objectius han de
ser molt ambiciosos i innovadors. Ho dic perquè hi
ha molts progressos externs i també interns en el
sector del voluntariat. Hem d’innovar i seguir innovant les organitzacions de voluntariat.
Ens agradaria formar part del programa polític. El
voluntariat necessita el reconeixement dels polítics,
necessita un suport, no només moral. Crec que
molts polítics ens poden donar molt suport moral,
però també necessitem un suport financer, i em
sembla que podem fer-ho viable. Hauríem d’ensenyar al món, als governs, al sector empresarial, què
signifiquen els voluntaris per al món, quants voluntaris hi ha, quantes hores produïm tots nosaltres
arreu del món i què significa, no només socialment
sinó també econòmicament.

La joventut és el tema central que hem escollit
per a la Conferència Mundial d’Amsterdam. Un dels
principals temes en el treball del voluntariat en
molts països és la necessitat d’involucrar la joventut
per estimular i mantenir el seu entusiasme, de tal
manera que participi en el sector del voluntariat.
Penso que hauríem d’esbrinar què esperen aquests
joves del sector del voluntariat i quins canvis hauríem de fer nosaltres com a organitzacions de voluntaris per tal d’atreure’ls. Ells no hi participen així
com així –ho sabem per la pràctica i per la investigació–, sinó que tenen les seves necessitats, els seus
motius, els seus propis interessos. I hauríem de saber quines són aquestes necessitats, aquests motius,
per tal de canviar les nostres organitzacions i poder
satisfer les seves necessitats i atreure aquests joves
cap a les nostres organitzacions de voluntariat. I tots
sabem molt bé que hi ha una competència molt forta en aquest terreny del «dedicar-hi temps», perquè
nosaltres busquem això, busquem que la gent ens
dediqui el seu temps. És per això que volem organitzar un Grup Internacional de Joves per a la Conferència, que ens agradaria que comencés l’any vinent. Ells haurien d’explicar al sector del voluntariat
el que s’espera de nosaltres.
Podríem dir que les organitzacions de voluntariat
són els delegats habituals en les conferències mundials com aquesta, però també ens agradaria convidar els delegats dels governs, del camp de la investigació i del sector empresarial i, és clar, els joves.
D’aquesta manera, a Amsterdam ens trobarem amb
una combinació molt interessant de persones del sector del voluntariat. Oferirem –ja ho vam acordar amb
l’IAVE– 200 beques per a totes les persones que tinguin dificultats econòmiques pel desplaçament. Començarà –és bo saber-ho– el diumenge 14 de gener
del 2001. Si us plau, anoteu-ho a la vostra agenda.
Serà una conferència de cinc dies al Centre de Conferències d’Amsterdam. I què us oferirem en arribar a
Amsterdam? Primerament voldríem organitzar una
sessió inaugural com a veritable inauguració de l’Any
Internacional, que alhora tingui un gran ressó en els
mitjans de comunicació. Realment confiem, com ja
us hem comentat, que el Secretari General, el Sr. Kofi
Annan, pugui participar d’alguna manera a Amsterdam, i els Voluntaris de Nacions Unides m’han fet saber que faran tot el possible perquè així sigui.
Us oferirem els millors tallers de pràctiques, específics. No tindrem una Conferència Mundial que
parli en general de «els voluntaris» i de «el voluntariat». Hem escollit cinc camps: assistència, cultura,
esports, medi ambient i sector empresarial. I demanarem als delegats i participants d’aquests camps
que ens expliquin què fan per tal d’atreure la joventut i nous voluntaris. El Grup Internacional de Joves
ens informarà sobre tot allò que es posi de manifest
a la conferència, i a més oferirem als delegats visites
d’un dia a les organitzacions i projectes holandesos.
També convidarem líders polítics i ídols musicals, cinematogràfics i esportius de la joventut. I per què
ho fem tot això? Perquè volem que donin a conèixer
202
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la importància del voluntariat sobretot als joves i,
per tant, ens calen persones que siguin especialment conegudes pels joves. I això també serà, esperem, un esdeveniment amb una gran difusió.
Treballarem també en una nova Declaració Internacional del Voluntariat per al nou mil·leni. Com ja
sabreu, hi ha una Declaració Internacional de l’IAVE
que es formulà a París fa uns deu anys, i crec que
tots sentim la necessitat de renovar aquesta Declaració Internacional per al nou mil·leni. També oferirem sotsconferències sobre polítiques de govern,
programes d’investigació i resultats de les investigacions. Organitzarem una preconferència per als delegats dels centres de voluntariat, tant nacionals
com locals. I a més organitzarem una exposició dels
projectes internacionals més destacables sobre diversos temes. I, és clar, oferirem excursions, trobades culturals, sopars i festes. Crec que tota la Conferència ha de ser una gran festa.
Quins resultats esperem obtenir d’aquesta Conferència? En primer lloc, voldríem que es reconegués el significat del voluntariat. Voldríem despertar
l’atenció dels polítics i dels mitjans de comunicació.
Voldríem obtenir nous mètodes i pràctiques millorades i, sobretot, voldríem que apareguessin noves
col·laboracions entre el sector del voluntariat, els
governs i el sector empresarial. Crec que és molt im-

portant que els resultats de l’Any Internacional es
puguin sentir més enllà del 2001. Com ja us he dit,
ja hem començat els preparatius. Espero que al principi de l’any vinent, el 1999, comencem el nostre
treball per la Conferència, i comencem a fer conèixer aquesta Conferència arreu del món. Però necessitem el vostre suport perquè pugui ser una gran
conferència. Així doncs, ens complaurà molt escoltar la vostra experiència sobre el tema i els camps escollits per a la Conferència. Agrairem que ens feu
arribar resultats d’investigacions –si en teniu– i
exemples de nous mètodes i pràctiques. Ens agradarà rebre informació sobre els vostres contactes
amb dirigents polítics, membres destacats dels voluntariat, mitjans de comunicació i investigadors. I
no només esperem bones idees, sinó també la vostra voluntat per dur-les a terme, perquè això és el
que us demanarem. Si us plau, feu-nos-ho saber.
Permeteu-me que acabi aquesta breu presentació. Em sembla que tots sou conscients que hi ha
molta feina per fer, però realment val la pena. Els
voluntaris i el sector del voluntariat es mereixen un
Any Internacional fantàstic i una Conferència Mundial magnífica. Ells mai no mostren la tasca que
duen a terme i si, com jo, penseu que el 2001 hauríem de crear l’oportunitat per mostrar-la, us espero
a Amsterdam. Fins el 2001. Moltes gràcies.
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Pla Estatal del Voluntariat

Sr. Jordi Turull

cions públiques, les ONGs i, és clar, de tots els departaments o sectors implicats. Per tant, tractaré de
fer una presentació de quin ha estat l’esquema, l’estratègia, la filosofia, i quines han estat les actuacions en el Pla Estatal durant aquest primer any i escaig.
Com ja us deia, el marc de referència de tot el que
ha suposat l’estratègia en relació amb el suport al
voluntariat al nostre país, partia de la situació o del
plantejament de tot nou enfocament o canvi, o
d’un redimensionament d’allò que tots coneixem
com l’Estat del benestar. Aquest ha sofert –tots ho
sabem– una crisi, un debat, unes noves formulacions, i, arran del que ha suposat aquest debat de
les noves estratègies en l’àmbit del benestar, s’ha
plantejat un canvi en el sentit d’anar cap a una societat del benestar on es caracteritzés. Perquè la primera mesura que teníem era l’emergència de noves
necessitats, de nous elements que ens obligaven a
dur a terme canvis, noves orientacions, i un redimensionament d’algunes de les qüestions que
tractàvem.
Dins les noves necessitats que viu la nostra societat en aquest fi de mil·lenni, a mi em sembla que la
més destacable, i la que tindrà una enorme influència durant el proper segle, serà la que fa referència al
pes de, per exemple, la immigració, a les corrents
que s’estan produint entre diferents països. En
aquest marc de globalització en el qual, com ja s’ha
dit al llarg del Congrés, s’han liberalitzat les polítiques econòmiques, la circulació de capitals, la circulació de mercaderies, encara cal, però, donar una
resposta a les noves necessitats des del punt de vista
de les persones, des del punt de vista de l’emergència de noves situacions, de pobresa, d’exclusió.
Cada cop sentim més com es parla dels «sense sostre», dels «sense ordinador», «sense qualificació»,
«sense papers». Estem davant l’emergència d’una
nova situació d’exclusió que conviu amb aquest
món desenvolupat en el qual, afortunadament,
molts tenim la sort de viure. Però aquesta situació
d’exclusió, que en paraules de la Conferència de Desenvolupament Social, s’ha convertit en el risc, en la
nova bomba que té la humanitat, exigeix que do-

Gerent de l’Institut Català del Voluntariat del
Departament de Benestar Social de la
Generalitat de Catalunya:
Vàrem creure molt important que us poguessin
explicar directament tres iniciatives diferents que
s’han fet en l’àmbit estatal i que, igual que abans
–amb tot el que feia referència a l’Any 2001, l’Any
Internacional del Voluntariat i la Conferència Mundial– també poguéssiu tenir informació de primera
mà d’aquestes iniciatives que hi ha hagut. Començarem pel Pla Estatal del Voluntariat. Quan has
de presentar un amic sempre costa perquè pots deixar de ser objectiu. Ella és la directora general d’Acció Social, del Menor i de la Família, del Ministeri de
Treball i Afers Socials, i es troba a la Direcció General
que ha impulsat, doncs, el Pla Estatal de Voluntariat,
resultat d’un procés molt llarg en el qual molts hi
hem tingut la sort de poder col·laborar, de poder fer
aportacions. Tal com diguérem l’any passat en el
congrés estatal, des de Catalunya, a l’INCAVOL ens
hem sentit molt satisfets per la col·laboració que
hem pogut aportar al Pla Estatal del Voluntariat, i
sobretot també per poder fer-hi aportacions. I per
tant, qui millor ens pot explicar i qui millor pot parlar del Pla Estatal és precisament la persona que, podríem dir, gairebé l’ha fet. Per tant, dono la paraula
a la Sra. Teresa Mogín.

Sra. Teresa Mogín
Directora general d’Acció Social, del Menor
i de la Família, del Ministeri de Treball i
Afers Socials:
Bon dia a tothom. Jo tractaré de fer una presentació
curta –la qual cosa és bastant complicada perquè
un sempre s’agafa més temps de l’establert– sobre
quina és la situació, el balanç de l’any i escaig que
fa que dura el Pla Estatal del Voluntariat. Com ja sabeu aquest fou aprovat pel Govern al juliol de l’any
1997, amb la col·laboració plena de les administra207
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nem noves respostes, noves estratègies i polítiques a
aquestes noves necessitats, a aquestes necessitats
canviants.
Per tant, també tenim noves demandes molt més
qualificades, molt més exigents dels nostres ciutadans, nous serveis i també un paper creixent dins de
la societat amb tota mena de protagonistes. Enfront
d’aquest regnat que sembla suprem i gairebé únic
del mercat tenim, també afortunadament, l’emergència d’allò que es coneix amb diferents tipus
de terminologia; la societat civil, les ONG. En definitiva, uns nous interlocutors socials que han anat insistint, però que realment és al final del mil·lenni
que experimenten una consolidació i un creixement
molt important. Jo diria que, en el cas del nostre
país, és especialment rellevant.
I en definitiva, tot això ens durà a la necessitat
d’establir noves relacions entre els poders públics,
entre el tercer sector, les ONGs, i també en relació
amb el sector del mercat o amb el sector de les empreses. Perquè aquestes hi tenen un paper; han de
tenir en compte que han de participar, que han de
col·laborar a través de la seva dimensió social en tot
allò que faci referència a les estratègies de consolidació de polítiques de benestar al nostre país.
Dins d’aquest nou esquema, com us deia, el que
destaca, que sorgeix, que apareix, és el paper de les
ONGs. I dins de les ONGs em limitaré a citar algunes característiques bàsiques que expliquen el perquè de les actuacions que hem dut a terme i com
hem fet aquest tipus d’actuacions. Crec que tots
hem sentit a parlar i hem estat en debats, en congressos, on es parla de les fortaleses, dels punts
forts, dels avantatges que tenen les ONG en relació
amb el seu paper en les polítiques del benestar social, en la recerca d’una societat més justa, més tolerant, i sens dubte, en el paper que tenen de transformació d’aquesta realitat, de vulnerabilitat,
d’exclusió que vivim en el nostre món. Les ONG tenen dues característiques particulars. En primer lloc,
el seu paper d’atracció, de potenciació, de participació, de dinamització d’una societat per poder remoure realment les consciències, denunciar, exigir,
però també per col·laborar, per coresponsabilitzarse de les feines, dels problemes de tots. Jo crec que
aquesta capacitat d’atracció, aquesta capacitat de
mobilització i de transformació és l’element absolutament rellevant i conforma els signes d’identitat
d’allò que coneixem sota la rúbrica de les ONG en el
nostre país.
També hi ha una segona característica que els
concedeix un avantatge comparatiu en relació amb
altres actuacions. Em refereixo a la seva capacitat
per treballar sense buscar cap profit, d’implicar,
d’involucrar, d’estar propers al problema, de donar
participació als usuaris, de tenir en compte el que
suposa aquest moviment que impulsen. Això els
dóna més flexibilitat, un acostament al problema i,
en definitiva, una millor eficàcia a l’hora de resoldre
els problemes, a l’hora de donar resposta a les nostres necessitats.

Però, a més, jo crec que tots som conscients –i
cada cop se’n parla més a la nostra societat– sobre
quins són els punts febles, quina mena de qüestions
es poden plantejar des del punt de vista de les ONG
que puguin constituir febleses i, per tant, factors
que cal impedir que es tradueixin en una disminució
de l’eficàcia social i del paper protagonista i modificador de les condicions socials i econòmiques. I aquí
jo parlaria de tres qüestions que apareixen reflectides. Primerament, quan les organitzacions no governamentals canvien el xip, deixen de ser entitats
no lucratives que treballen precisament per poder
ser part de la solució dels problemes, i es deixen emportar per aquesta tendència de prestar serveis com
si fossin empreses, no solament des del punt de vista de la gestió, sinó també de la filosofia. Per tant,
donen les respostes des d’un punt de vista que els fa
perdre aquesta capacitat de mobilització social,
aquest acostament al problema i, per tant, allò que
és el seu signe d’identitat essencial.
O també un altre defecte que veiem en alguns casos –i sobretot a mesura que els moviments es confederen– és que les ONG es deixen arrossegar per
postures conservadores, en el sentit que fan sempre
el mateix, de la mateixa manera, i així van augmentant el pes burocràtic que tenen dins la pròpia organització. No hem de caure en la temptació de convertir una ONG en un petit retrat de la caricatura
d’un ministeri. Certament, el que han de tenir és
aquest element de fortalesa, de dinamisme, i no
caure en una postura conservadora que els prengui
aquesta capacitat d’innovació, de creativitat i de
proximitat als problemes canviants de la nostra societat. I finalment, un problema que sempre sobresurt és el problema de la forta dependència, a vegades, de les organitzacions no governamentals cap el
finançament públic i els poders públics, la qual cosa
limita la seva independència i alhora implica la
menysvaloració del paper protagonista de tota la societat, dels socis, dels donatius, del paper que ha de
tenir des d’altres instàncies.
Des d’aquest punt de vista, l’estratègia que ha
dut a terme el Ministeri és comprendre que les organitzacions no governamentals tenen un important
paper estratègic en col·laboració, en coresponsabilització i, sens dubte com a moviment de participació ciutadana, d’uns ciutadans actius i reivindicatius
de les polítiques del benestar. Per tant, les estratègies haurien de buscar aquest reforçament del teixit
associatiu. Dins d’aquestes estratègies que es refereixen a les ONGs hi té un paper crucial allò que nosaltres entenem que és l’element fonamental de
l’ONG –i que la diferència de qualsevol altra mena
de fórmula, com poden ser les cooperatives, les mútues o les empreses– i ens referim precisament que,
mitjançant les ONG, les persones s’involucren i es
comprometen gràcies al moviment del voluntariat.
Per això, un dels elements fonamentals de l’estratègia ha estat tot allò que es refereix a l’estratègia del
voluntariat. Aquí el primer pas va ser l’aprovació de
la Llei del Voluntariat, fa gairebé tres anys, al final de
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1995. Es publicà el gener de 1996 i tingué la característica –que considero molt important– que fou
aprovada per unanimitat per tots els grups polítics
del nostre país, la qual cosa, en aquell moment, al final de la legislatura, mostra l’ampli consens que hi
ha en la nostra societat en relació amb el voluntariat
i el paper prioritari que ha d’ocupar en les agendes
dels polítics, com ja ha dit l’anterior conferenciant.
Però la llei –moltes vegades ho oblidem– no és un
objectiu, és un instrument. És una forma de marcar
les regles del joc, on el més important és establir els
mecanismes; crear el camí per veure quina mena
d’accions cal fer.
El Pla Estatal del Voluntariat fou, per tant, la manera de treballar, de posar en relleu quines serien les
actuacions, les fites, les mesures i allò que enteníem
s’havia de fer en aquest terreny. Jo procuraré resumir aquells elements que considero més importants
del Pla.
Primerament, no és un pla del govern, ni de les
administracions públiques, si bé haig de dir que hi
tingueren un paper cabdal, juntament amb tot un
seguit de comunitats autònomes. Hi destacà especialment la Generalitat de Catalunya i Jordi Turull, a
la meva esquerra, qui col·laborà, impulsà, donà el
seu suport, treballà i aportà moltes de les idees, iniciatives o actuacions que queden recollides en el
Pla. Però insisteixo: no és un pla de les administracions públiques, pretén ser un pla de consens entre
tots. En primer lloc, entre els voluntaris, perquè
aquest és el paper del Pla Estatal: posar els mitjans i
condicions perquè el voluntariat del nostre país es
pugui consolidar. Per tant fora fonamental que tinguessin un protagonisme mitjançant la plataforma i
les diferents associacions del nostre país. Per tant, el
consens és la primera característica.
La segona és que el Pla Estatal és com un camí,
com un caminet que cal fer entre tots i que cal fer
bé, és un horitzó. Però no és en absolut un conjunt
de mesures que es fan en un moment determinat i
aleshores s’acaben. És una manera de treballar, una
manera de col·laborar entre tots, de coresponsabilitzar-se. Simplement marca unes tendències, unes
vies, però no és en absolut un projecte que poguem
considerar culminat en cap moment.
Tercerament, i això m’interessa destacar-ho especialment, és ben clar que els protagonistes són les
ONGs i, a través d’elles, el voluntariat. Per tant, totes les actuacions van dirigides a enfortir i consolidar
aquest moviment. No pretenem en absolut fer
grans campanyes estratègiques per tal que hi hagin
molts voluntaris en el nostre país. El que ens interessa és que hi hagi un moviment associatiu, unes associacions plurals que puguin recollir el compromís
personal de la nostra ciutadania diversa, el compromís plural de les persones, i que puguin encarrilar o
col·laborar amb les diferents organitzacions del nostre país.
I finalment, l’idea clara de què és el voluntariat. I
crec que en aquest Congrés s’ha reiterat i repetit,
però no hem d’oblidar mai que és un compromís

lliure de les persones i que, òbviament, ja que és un
compromís altruista, no implica cap mena de mecanisme de compensació econòmica. Estem parlant
d’un altre tipus de persones, d’un altre tipus de
compromís que hem de tenir molt clar en qualsevol
actuació.
Les quatre àrees del Pla, com ja sabeu, són l’Àrea
de la Sensibilització, la Promoció, el Suport, i la Coordinació. Ara tractaré d’explicar ràpidament quines
són les actuacions d’aquest primer any. Torno a insistir, no es tracta d’actuacions del Ministeri, ni de
les administracions, sinó del conjunt de tots els protagonistes del Pla Estatal, de les actuacions recollides en aquest Pla.
En el cas de l’Àrea de Sensibilització, ens semblava que, basant-nos en estudis que teníem, era especialment important, i que marcava una mica quins
eren els objectius i el camí que ens havíem proposat.
Al nostre país, en les nostres enquestes, quan preguntem als ciutadans –especialment als joves, que
són els més consultats pel que fa referència al tema
del voluntariat– si estan en disposició de ser voluntaris, un 46% respon afirmativament. En canvi, hi ha
un 40% que, en principi, no està disposat a col·laborar amb el voluntariat. Primer objectiu, que
aquest 40% es redueixi, i que hi hagi un nombre
més gran de persones disposades, la qual cosa vol
dir que és imprescindible la sensibilització.
Segon tema: hi ha un 46% de joves disposats a
ser voluntaris, però en preguntar quants ho són o bé
ho van ser, la xifra es redueix al 12%. Per què hi ha
un 46% i tanmateix hi ha un gap, un buit, i només
un 12% ho són? És aquí on entenem que hi ha tot
un seguit de tasques o d’actuacions a les quals van
dirigides les diferents àrees del Pla, sobretot des del
punt de vista de la sensibilització, de la informació i
de l’orientació sobre com i on es pot fer un voluntari.
I finalment, quan preguntem a aquest 12%
quants ho són actualment, la xifra baixa a un 5% en
les estadístiques nacionals. És a dir, els voluntaris ho
són durant un període determinat de temps, que sol
ser un any i mig o dos. A més, ens hem de plantejar,
mitjançant totes les estratègies, com podem retenir,
captar, motivar els voluntaris per tal que sigui un estil de vida, una filosofia de vida, una forma de vida, i
no només una qüestió conjuntural.
En l’Àrea de Sensibilització, de les 26 actuacions
previstes ja se n’han començat 21, i dels 107 projectes contemplats, el 66% estan acabats. Cal destacar
qüestions especialment importants, veritables fites,
com el Congrés Estatal del Voluntariat, que tingué
lloc ara fa un any, o el I Congrés Europeu del Voluntariat, organitzat per la Generalitat de Catalunya.
Crec que els seus resultats són palpables i visibles
des del punt de vista de la participació, de la convocatòria, de l’organització i, el més important, del
producte, el resultat i les conclusions que es derivaran d’aquí.
Però, a més d’aquest Congrés, hi havia un seguit
d’actuacions, com ara la importància de la difusió
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en tots els àmbits territorials del nostre país, a través
de diverses jornades celebrades en un conjunt de
comunitats autònomes. No només per difondre el
Pla Estatal, sinó també per posar sobre la taula i debatre quines havien de ser les estratègies en cada territori. Un dels primers objectius del Pla Estatal era
estendre’l, difondre’l, i que les estratègies es donessin en cada territori en funció de la situació particular. Alhora, com que el Pla Estatal es refereix a tot
mecanisme de participació ciutadana, hi ha hagut
en l’Àrea de Sensibilització tot un seguit d’estudis i
investigacions en matèria de protecció civil, tal com
està establert. Però nosaltres també hem obert un
seguit de línies d’investigació, perquè un dels dèficits és la manca de quantificació, d’estadístiques relacionades amb el voluntariat, i, per tant, molt sovint, una manca de capacitat –per part de tots– de
valorar aquest potencial de capital humà, de capital
social, de ciutadans compromesos amb el manteniment, l’expansió i la consolidació de les polítiques
del benestar i la lluita contra l’exclusió social dins i
fora del nostre país. En les investigacions que hem
iniciat, n’apareixen algunes que precisament miren
de cobrir alguns dels dèficits que acabo de mencionar.
I com també us deia, cal destacar en l’Àrea de
Sensibilització el paper fonamental de les comunitats autònomes quant a l’organització de seminaris,
cursos, esdeveniments, difusió del Pla mateix, etc. El
que vull transmetre és la magnitud de tot aquest
moviment, al qual, des de les administracions públiques, s’ha donat gran importància.
En l’Àrea de Promoció, la segona àrea, de les 49
actuacions incloses en el Pla, el 55% (és a dir, 27)
han començat a desenvolupar-se. Aquí jo destacaria
especialment dos àmbits en els que hem treballat de
valent. Primerament l’àmbit laboral, l’àmbit de les
empreses, perquè ens sembla –i aquesta fou una de
les conclusions del Congrés Estatal de l’any passat
que també tenia un espai dedicat aquí– que la interacció, la interrelació, la confrontació o el conflicte
que hi ha de vegades entre el tema de la feina i el
tema del voluntariat era quelcom que havíem de
debatre i desenvolupar entre tots. Hi ha hagut actuacions per afavorir o per estudiar la relació entre la
feina i el voluntariat; hem iniciat un estudi per veure
els perfils dels itineraris dels voluntaris en relació a la
feina; hem col·laborat amb sindicats –alguns amb el
nostre suport– per debatre tot aquest tema; i també
hem iniciat amb les empreses un paper per incentivar i fomentar el mecenatge, el patrocini i la dimensió social de les empreses, perquè entenem que les
empreses tenen molt a dir. Perquè entenem, també,
que com a ciutadans hem d’exigir –fins i tot com a
consumidors– que les empreses entenguin cada cop
més que també tenen molt per fer, molt per donar
suport, i en aquesta línia hem iniciat un seguit d’actuacions. També en relació amb les universitats,
perquè enteníem que les universitats han de tenir
un paper de lideratge, d’investigació, d’anàlisi i debat de tot allò que suposa el paper del voluntariat

en l’àmbit estudiantil. En aquesta Àrea de Promoció
també s’inclou tot allò referit al finançament. Respecte aquest tema –després us en donaré les dades–
vull destacar que aquest any hem augmentat el finançament de les organitzacions no governamentals per a programes de formació, fins a uns 700 milions de pessetes aproximadament.
També hi ha hagut actuacions d’altres àrees en
relació amb la promoció, com la de Parcs Nacionals,
una mica, també, per obrir les ments i no pensar només que s’ha treballat des del punt de vista de l’acció social o dels serveis socials. Els seminaris que us
comentava hi queden reflectits, i s’han desenvolupat en les dues àrees que he mencionat abans i que
foren les que suposaren el més gran nivell de debat
l’any passat en relació amb el paper de les empreses
o de la feina i el voluntariat.
En la tercera àrea, la del Suport, cal destacar el desenvolupament, l’impuls dels convenis que signàrem
amb diferents entitats, precisament per propiciar o
donar suport a les organitzacions no governamentals
per tal que tinguin més capacitat per realitzar tota
mena de programes o activitats. És aquí on sorgeixen
alguns dels convenis amb la Confederació de Caixes
d’Estalvis o amb Iberia. A més, estem a punt de finalitzar o signar un conveni amb el BCH per poder anticipar els pagaments del Fons Social Europeu que, com
ja sabeu, dificulten la gestió d’aquesta mena de programes. Dins també de l’Àrea de Suport, hem dedicat
especial atenció a un dels punts febles de les ONG i
que hauríem de mirar d’afavorir. Parlem de donar suport a la gestió; les febleses de la gestió existeixen a
moltes ONG com a conseqüència, precisament, del
seu caràcter altruista o del seu caràcter relativament
jove. Els hem facilitat el Pla de Comptabilitat Informatitzat, i en aquests moments som a punt de posar a
disposició de 500 entitats un pla d’informatització
complert –en consonància amb el que es féu aquí, a
Catalunya– que permeti gaudir d’un equipament informàtic rellevant a un preu molt reduït, incloent-hi la
formació o els programes per dur-los a terme. També
en aquesta Àrea de Suport hi ha hagut tota mena de
col·laboracions amb les comunitats autònomes o
amb les ONG per tal de fomentar la formació, que és
l’element estratègic que queda plasmat sempre que
parlem de voluntariat o d’informació.
I, finalment, en l’Àrea de Coordinació, de les 8 actuacions previstes un 50% s’han iniciat, i ara mateix
tenim 15 productes en desenvolupament, dels
quals 5 estaven inclosos. El més destacable –i vull
agrair el paper de les comunitats autònomes– és la
signatura de convenis amb cada comunitat autònoma perquè es desenvolupessin tota mena d’estratègies o d’actuacions, respectant absolutament l’autonomia o llibertat d’actuar segons la valoració que
cada comunitat autònoma fes del seu moviment associatiu. Finalment, aquí teniu el resum del conjunt
de projectes i actuacions incloses en l’última Àrea.
Pel que fa al resum econòmic, la voluntat política,
la voluntat de les administracions, la voluntat de
tots, també es mesura per la capacitat de posar fons
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econòmics, recursos, en disposició. El 1997 hem dedicat, o s’han dedicat, mitjançant els diferents ministeris que són al Pla Estatal, més de 600 milions de
pessetes. El conjunt de les subvencions que destinem a programes exclusivament de voluntariat, per
a la formació del voluntariat, per la captació del voluntariat, ha estat de gairebé 1.300 milions de pessetes entre1997 i 1998. I finalment, per primer cop,
en els pressupostos generals de l’Estat per aquest
any hi ha un crèdit de 200 milions per col·laborar
amb les comunitats autònomes, que s’ha multiplicat de manera que, per cada recurs, cada diner que
nosaltres posem, les comunitats autònomes han de
posar, com a mínim, la mateixa quantitat pressupostària per dur a terme les actuacions.

En definitiva i per acabar, voldria simplement destacar que el Pla, desprès d’un any, no es pot dir que
hagi assolit uns resultats extraordinàriament bons o
positius. Jo crec que la rellevància del Pla és que hagi
estat capaç de crear una metodologia de treball, de
col·laboració, de responsabilitat mútua, però entenc que hi ha dues coses que no hem d’oblidar mai
els que estem en un costat o altre. Primerament, els
protagonistes són les ONGs i el voluntariat, i això no
ho hem d’oblidar mai. Segon, els poders públics
hem de crear les condicions, crear el marc per tal
que aquest protagonisme de la societat civil es pugui dur a terme i col·laborar entre tots, però col·laborar des de la comprensió del paper que cadascú
hi té. Res més, moltes gràcies.
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Plataforma per a
la Promoció del Voluntariat

Sr. Jordi Turull

participar en aquest Congrés Europeu, i agrair i felicitar el seu gerent, el Sr. Jordi Turull i el seu equip de
col·laboradors. Nosaltres en algun moment els hem
criticat, i ara vull fer un reconeixement públic d’aquesta organització i de l’èxit segur que tindrà
aquest Congrés. Així doncs, estimat Jordi, com que
la cortesia no exclou pas el coratge, rep la nostra
sincera felicitació.
També en nom de la Plataforma per a la Promoció del Voluntariat a Espanya, volem manifestar la
nostra satisfacció perquè aquest Congrés Europeu
s’hagi celebrat a Espanya, a Catalunya, on hi ha un
voluntariat puixant, que és testimoni de la cultura
solidària del poble català. En definitiva, el voluntariat com a expressió de valors, com a manifestació
d’una cultura, si és puixant és precisament perquè
té un suport des de baix, des de la societat civil, en
allò que anomenem solidaritat. I el voluntariat d’aquesta regió és important qualitativament i quantitativa, és divers, està organitzat, integrat i coordinat
en la Federació Catalana del Voluntariat. De manera
que aquí, a la seva presidenta, Montserrat Rué, li volem fer arribar des de la Plataforma per a la Promoció del Voluntariat a Espanya el nostre reconeixement i agraïment per la seva col·laboració.
Les entitats de voluntariat a Espanya, des de diferents motivacions, formes i camps d’actuació, s’han
constituït els darrers anys com a expressió democràtica d’una participació ciutadana, amb el suport
constitucional i en una societat pluralista. I s’han
constituït no només com a expressió democràtica,
sinó com a espai de trobada per al desenvolupament
del principi de la solidaritat. La nostra Plataforma per
a la Promoció del Voluntariat es constituí l’any 1986.
L’acta constitucional fou firmada el 13 de desembre
a Madrid per 14 entitats i associacions d’àmbit estatal unides pel nexe del voluntariat, considerant-ne la
importància i la necessitat d’una coordinació per
unir esforços en la programació i desenvolupament
de programes comuns al servei de les entitats, membres i del voluntariat mateix. Calia una coordinació i
treball conjunt en l’àmbit local, provincial, autonòmic, nacional i internacional; una coordinació i
col·laboració amb el sector públic, amb el món em-

Gerent de l’Institut Català del Voluntariat del
Departament de Benestar Social de la
Generalitat de Catalunya:
Moltes gràcies, Teresa. Bé, a continuació parlarà el
Sr. Juan Reig. Aquests dies a les diferents comissions
de treball ha sortit molt el tema de la necessitat de
crear xarxes organitzatives i de sumar esforços entre
les diferents entitats de voluntariat, i el Sr. Juan Reig
ens parlarà precisament d’una iniciativa en aquest
sentit. Ell és el president de la Plataforma per a la
Promoció del Voluntariat a Espanya.

Sr. Juan Reig
President de PPVE (Plataforma per a la
Promoció del Voluntariat a Espanya):
Jo, després de la intervenció de la María Teresa, només hauria de dir «Paraula de Déu» i vosaltres respondre «Et lloem Senyor». Així acabaria la meva intervenció. Parlar darrere d’ella sempre és un risc
perquè haureu vist que no només és la paraula, sinó
la intel·ligència i la passió pel servei del voluntariat.
Nosaltres –ho dic públicament un cop més– estem
orgullosos que la María Teresa ocupi aquest lloc en
la Direcció General del Ministeri. Quan baixava
abans a l’ascensor, m’he trobat un senyor amb el
seu escapulari on hi deia «Congrés Virtual». I jo he
pensat: «Aquest deu ser a la llista d’espera o alguna
cosa semblant, no?». I li he preguntat «Vostè qui
és?» i em diu: «Jo sóc el que està amb la tecnologia,
difonent el Congrés per Internet. Ahir precisament
700 persones van connectar amb el Congrés». Amb
la qual cosa, estimat Jordi, aquest Congrés no només és un èxit d’organització, sinó que també és un
èxit de difusió gràcies a la tecnologia moderna.
En nom de la Plataforma per a la Promoció del
Voluntariat a Espanya, la qual jo represento, vull manifestar el nostre profund agraïment a l’Institut Català del Voluntariat, l’INCAVOL, per convidar-nos a
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presarial i amb la societat civil. La finalitat de la Plataforma ha estat promoure i potenciar el voluntariat, el
desenvolupament de programes i serveis a favor de
les entitats membres; ha estat facilitar la coordinació
i col·laboració, l’intercanvi d’experiències, l’elaboració de propostes sobre política de voluntariat i el
manteniment d’un diàleg amb les administracions
públiques; servir de portaveu en els fòrums nacionals
i internacionals, com estem fent en aquests moments. I les activitats que es desenvolupen des de la
Plataforma són les pròpies de les ONG en el terreny
de la investigació, de la informació, de la documentació, de l’assessorament, de la sensibilització, els
cursos de formació, els temes de representació i relacions amb organismes públics i privats, la celebració
del Dia Internacional del Voluntariat, i en aquests
moments la màxima prioritat és la promoció i consolidació de la xarxa de plataformes territorials.
Avui dia –si en el 1986 la Plataforma fou constituïda per 14 entitats– són 46 entitats entre confederacions, federacions, associacions d’àmbit estatal i plataformes territorials. I quan ens pregunten «Quants
voluntaris integren vostès?» és difícil respondre,
doncs, de fet, oscil·lem entre uns 500.000 i 800.000.
En realitat, ens mantenim amb una certa prudència
perquè hi ha molts voluntaris, però no sabem exactament quin és el nombre exacte, encara que sempre superi aquests 500.000 que he dit.
La coordinació constitueix per a la plataforma un
objectiu prioritari. És necessària la coordinació en
l’espai social de les ONG, i una coordinació mitjançant aquesta promoció de plataformes territorials del àmbits provincials autonòmics. La coordinació també amb la col·laboració i complementació
en relació amb les diferents administracions públiques, i la coordinació amb el sector privat que també té una responsabilitat social. Però no hi ha lloc
per al triomfalisme. Si us hagués de dir tota la veritat, i res més que la veritat, us diria que en aquest
procés de coordinació tenim clarors i ombres, perquè no tots tenim la mateixa motivació. Primerament, les mateixes ONG, que de vegades tenen un
individualisme excessiu, una excessiva dispersió en
la seva identitat. No volen compartir, i això s’ha d’anar superant de mica en mica. A les ONG cada dia
és més clara l’idea de la coordinació. Nosaltres entenem que anem per bon camí si som capaços de sumar esforços. En l’àrea de les administracions públiques també diríem que, juntament amb altres
administracions, l’administració central és el motor
del voluntariat d’una manera molt eficaç. Però en algunes comunitats autònomes i en algunes administracions no veiem aquesta motivació. Crec que hem
de superar aquests obstacles perquè tots estem
units i compartim els mateixos ideals. I al sector privat s’està obrint un camí –la María Teresa es referia a
aquests convenis, a les col·laboracions– que, lògicament ens aporta motivació i il·lusió, perquè es tracta
de sumar esforços en cadascun d’aquests sectors.
Nosaltres, en nom de la solidaritat, –i ho hem dit
molts cops– creiem que la relació amb el sector pú-

blic i el sector privat no es pot entendre ni molt
menys en termes de confrontació. Estem convençuts que només a través del compromís compartit –com s’ha dit darrerament en alguns dels seminaris organitzats– entre aquests sectors, entre el
sector públic, el sector social, i el sector privat, podem continuar avançant cap a un món d’igualtat i
llibertat, de justícia i de solidaritat. Estem convençuts que aquest compromís compartit és necessari. La formació també constitueix un objectiu prioritari de la Plataforma. Al llarg de les diferents ONG
aquesta formació és en uns casos bàsica, en d’altres
especialitzada, en d’altres permanent. Volem una
formació dels voluntaris per complir millor amb les
responsabilitats de les persones que lliurement han
escollit ser voluntaris. Especialment, volem una formació a un nivell que volem ressaltar aquí: l’autoconeixement del desenvolupament personal i del creixement humà. Si hem de sortir com a voluntaris per
actuar a favor dels altres, primer ens hem de trobar
nosaltres mateixos amb la nostra identitat, personal
i familiar, amb el nostre propi procés educatiu, que
és dinàmic i continuat, perquè sempre estem inacabats. I hem de contribuir, per motius de prevenció,
de pedagogia i de salut pública, a la creació d’espais
de tolerància i d’humanització. Parlem d’espais propers a la família, com a primera xarxa de solidaritat.
Propers a les empreses que han de contribuir al desenvolupament integral dels treballadors, i a la comunitat, al barri, al poble, a la ciutat, amb models
de comportament cívic responsables, sense la
violència que darrerament veiem tan sovint.
El president Pujol, aquí, en aquesta taula, en
aquesta presidència, el dia de l’obertura d’aquest
Congrés, insistí molt en l’estructura familiar com a
primera xarxa de solidaritat. El primer ministre Tony
Blair, en el seu llibre recentment editat, La Tercera
Via, també destaca la importància de la família. I en
el nostre panorama polític, el candidat a la presidència, el Sr. Borrell, en el seu pròleg, congenia amb
aquesta valoració. I per part del Govern del president Aznar, ens han anunciat un Pla Integral de Suport a la Família. Tot això ho expliquem perquè realment considerem que podria ser un bon camí per
aprofundir i reforçar els esquemes de la solidaritat
des d’aquest nivell bàsic que és la família. Perquè
sense la família no hi ha persones, ni societat; perquè la família és insubstituïble en el compliment
d’un seguit de funcions, en el marc de la solidaritat;
i perquè si els estats haguessin de realitzar moltes de
les funcions de solidaritat que realitzen les famílies,
no tindrien diners per fer-ho.
Però jo no he vingut per fer un discurs familiarista.
És una feblesa meva, ja ho sap la María Teresa, però
sí que vull destacar que en el futur, per damunt dels
models, les competències estaran entre dos models
de família: entre les famílies tancades, pendents només del seu benestar –diguem-ne egoistes– que a la
llarga s’empobreixen, i les famílies obertes i solidàries que són les que obren un camí d’igualtat, de llibertat i de justícia. En aquest sentit, i des de la Plata214
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forma, insistim en la idea que el voluntariat és una
escola de formació del pensar, del sentir, i de l’actuar. I també volem destacar que el voluntariat és
un agent social per formular la denúncia contra el
sistema econòmic injust o contra el model polític
ineficaç, i per comprometre’s en la transformació de
la societat en la qual hi ha, sens dubte, grans possibilitats, grans oportunitats, però també grans riscs i
amenaces que provoquen les situacions de marginació i exclusió a les quals estem consagrats. Els
grups de treball «Reptes i Límits del Voluntariat»,
«Consolidació del Voluntariat», «Voluntariat, Acció
Social i Ocupació» i «Servei Voluntari Europeu» han

estat prou rics en contingut com perquè en aquest
Congrés trobem una gran font de doctrines i idees.
Hi ha hagut un gran intercanvi d’experiències.
Estem segurs que podrem recollir els fruits, però
no hem de ser triomfalistes. Jo penso que ens queda
molt camí per endavant. En definitiva, aquest és el
nostre compromís, el nostre repte i la nostra esperança: la d’un voluntariat en una Europa unida però
solidaria, un voluntariat que, com ha dit la Diana
aquest matí, podríem tenir en l’horitzó de l’any
2001. L’Any Internacional del Voluntariat serà també una gran ocasió per continuar avançant i caminant. Res més, moltes gràcies.
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Codi Ètic del Voluntariat:
per una Ètica Comuna

Sr. Jordi Turull

El codi del qual us parlaré avui és un codi que té
l’aspiració de perdurar en el temps. És un codi que
es pot enriquir però que no crec que pugui caducar
en cap moment, perquè és al nostre cor, dins del ésser humà. D’alguna manera és la raó de ser, la raó
del bon comportament com a éssers humans. I és
que, en una societat on a vegades preval l’exigència
als altres dels drets que tenim, ens hem d’aturar i
pensar quins són els nostres deures com a persones i
com a membres d’una societat que tendeix a eliminar fronteres. I és que hem d’assumir com a propi
allò que és just i ètic: «Sóc just jo, sóc ètic?». És qüestió de coherència fer-nos aquesta pregunta cada
dia. Perquè hi ha coses que no es poden exigir per
llei i cap a les quals hem de reconduir les nostres vides si ens hem distret.
A qui podem exigir que ens dongui alguna cosa
de franc? Però a tots ens agrada que ens regalin coses. Aquesta és l’essència del voluntariat, valors que
ni es compren ni es venen: la gratuïtat, la llibertat, la
generositat, la justícia. l’amor. Jo crec que tot es resumeix en aquesta darrera paraula; l’amor.
Agustín Domingo Moratalla, autor d’un llibre sobre aquest tema diu: «l’ètica del voluntariat ha de
partir d’una ètica de la ciutadania». No estem parlant d’aplicar uns valors concrets a un terreny independent de la societat, estem parlant d’uns valors
que pertanyen i neixen de la pròpia societat. No seria coherent una solidaritat tan espectacular com la
que hem tingut a Espanya amb l’huracà Mitch, si no
fóssim ètics en la nostra vida quotidiana i no aprovéssim l’assignatura el civisme que a tots ens pertoca.
Seguidament llegiré un resum –perquè no tenim
gaire temps– d’aquest codi ètic, signat fins avui per
més de 70 organitzacions diferents, i que es divideix en quatre apartats sobre els deures del voluntari. Els deures del voluntari amb els beneficiaris,
amb la societat, amb els seus companys i amb la
seva organització. El Jordi em mira pensant que
potser m’allargaré massa, però tractaré de resumir
al màxim.
Primer apartat. Els deures del voluntari amb els
beneficiaris:

Gerent de l’Institut Català del Voluntariat del
Departament de Benestar Social de la
Generalitat de Catalunya:
Moltes gràcies, Juan. La següent presentació és sobre
un tema encara més particular. Ens va demanar de fer
la presentació aquí. És un document de referència
que s’ha elaborat i que ha tingut la suma i adhesió de
moltes entitats. I Miguel Osorio, director de l’Àrea
Social de l’Associació IUVE ens parlarà d’això, del
Codi Ètic del Voluntariat: per una ètica comuna.

Sr. Miguel Osorio
Director de l’Àrea Social de l’Associació IUVE:
Gràcies, Jordi. Gràcies al Ministeri i a l’INCAVOL per
convidar-me a parlar aquí, en aquest marc tan
fantàstic. Al meu grup de treball ja em coneixen perquè sóc el que més alça la mà, per la meva insistència en un assumpte sobre el qual us parlaré. I si insisteixo en aquest aspecte és perquè estic convençut
que, si bé potser no és la cosa més important, que
es tracta d’un element indispensable en el món del
voluntariat tal com el coneixem. Es tracta del tema
de l’ètica a l’hora d’actuar, de l’ètica dels voluntaris.
La IUVE, l’associació que jo represento, és una associació juvenil, i el seu nom és l’abreviatura de Iuventus (joventut). Busquem la rehumanització de la
societat perquè pensem que aquesta societat nostra
necessita, d’alguna manera, certs aspectes que la
defineixen com a humana. Fa uns anys jo era a les
aules de la Facultat de Dret de la Universidad Complutense estudiant el Codi Civil, el Penal, i el Mercantil. Eren tot un seguit de lleis que havia d’estudiar, no només per treure’m el títol, sinó per poder
aplicar les lleis si algun dia exercia el dret. Però
aquests codis, amb el temps –deixant de banda la
meva etapa universitària– s’han anat modificant per
part dels diferents governs, diferents persones, i de
vegades han quedat obsolets.
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• Entrega generosa de la millor part d’un mateix.
Actuar amb professionalitat, humanitat i eficàcia en
les tasques encomanades.
• Prestar al beneficiari una ajuda gratuïta i desinteressada.
• Reconèixer, respectar i defensar activament la
dignitat personal dels beneficiaris.
• Potenciar el desenvolupament integral del beneficiari com a persona, entenent la seva situació de
partida, informant amb amabilitat sobre com pot
cercar el seu propi autodesenvolupament, i ser pacient a l’hora d’esperar resultats.
Segon apartat del codi. Els deures del voluntari
amb l’organització:
• Conèixer i assumir l’ideari, estatuts, fins, programes i normes de treball de l’organització.
• Respectar l’organització sense utilitzar-la en benefici propi.
• Comprometre’s de manera meditada, lliure i
responsable. Això vol dir:
– Complir els compromisos adquirits i realitzar
amb serietat les tasques encomanades.
– Demanar i participar en activitats de formació
necessàries per a la qualitat del servei prestat.
– Informar-se abans de comprometre’s sobre la
tasca i responsabilitats que s’assumiran i considerar si es disposa de prou temps i energia.
– En el cas de renúncia, comunicar-la amb antelació suficient, i tenir una actitud oberta i cooperant cap a les indicacions de l’organització.
• Participar imaginativament en l’organització.
• Col·laborar de manera gratuïta i desinteressada
en l’organització.
Tercer apartat. Els deures del voluntari amb els altres voluntaris:
• Respectar la dignitat i la llibertat dels altres voluntaris, reconeixent la vàlua de la seva tasca, siguin
de la pròpia organització o d’altres, adoptant una
actitud oberta i receptiva amb l’altre.
• Fomentar el treball d’equip –tema fonamental–
propiciant una comunicació fluida i un clima de treball i convivència agradable. Intercanviar suggeriments, idees, propostes. Fer propis i assumir amb
responsabilitat els compromisos adquirits pel grup.
• Facilitar la integració, formació i participació de
tots els voluntaris, especialment dels nous, en condicions d’igualtat. Promoure la companyonia, evitant la competitivitat, més pròpia d’altres sectors.
Crear lligams d’unió amb voluntaris de diferents organitzacions.
I quart i darrer apartat d’aquest codi. Els deures
del voluntari amb la societat:
• Promoure la justícia social, fomentant una cultura de solidaritat rica en valors humans i difonent el
voluntariat.
• Conèixer la realitat sociocultural per millorar-la
segons les necessitats i intervenint en situacions
d’injustícia.
• Tenir com a referència de la pròpia activitat la
Declaració Universal dels Drets Humans, que hem
commemorat recentment.

• Complementar l’acció social de les diferents administracions públiques per donar un millor servei a
la societat sense proporcionar un pretext per eludir
les seves pròpies responsabilitats, i comunicar a les
institucions pertinents les situacions de necessitat o
marginació, reclamant compromisos.
• Procurar que el voluntariat no impedeixi la creació de llocs de treball. Detectar possibles jaciments
d’ocupació en relació amb les necessitats cobertes
pel voluntariat que han de ser assumides per altres
sectors.
• Transmetre amb les seves activitats, accions, paraules, els valors i ideals que cerca amb el seu treball
voluntari. Ésser coherent amb l’actitud del voluntari
en el dia a dia.
Aquest és, una mica resumit, el Codi Ètic del Voluntari, que no és un codi de la meva organització,
sinó un codi que ens pertany a tots. Crec que és un
punt de partida que busca uns valors comuns que
ens identifiquin a tots els que formem part d’aquest
aspecte de la societat. I voldria comentar tres cosetes per acabar d’emmarcar aquest codi. Compte
amb l’especulació de la solidaritat, compte amb les
modes. Vivim en un moment de boom, un moment
espectacular pel que fa la solidaritat i el voluntariat, i
és moment de congratular-se i d’aprofitar aquesta
oportunitat. Però hem de saber que sota tot allò que
fem, darrera de tot allò que fem, hi ha d’haver una
base sòlida. Hem de construir la casa del voluntariat
sobre roca, no pas sobre sorra, perquè, sinó, passaran les modes i els espectacles i qui sap on ens trobarem.
L’ètica no neix contra ningú, sinó des de la necessitat de justícia social, a la qual tot individu hi té
dret. Tot individu té la necessitat de viure-la per tal
de trobar la seva plenitud personal i, junt amb d’altres, trobar la plenitud de tota la societat. Ésser voluntari, en la meva opinió, és un estil de vida. Un estil de vida racional, creatiu, personal, històric i ètic.
La llei no pot exigir un codi moral als voluntaris, som
nosaltres, els voluntaris i les ONGs, qui hem de preocupar-nos per viure-ho i promoure-ho. Cal que ens
comprometem amb un voluntariat íntegre, que superi el voluntarisme. Això inclou la professionalització i també l’ètica. Són ingredients inseparables i
irrenunciables per una solidaritat total. Aquest codi
és obert a tots i totes, i a totes les organitzacions que
s’hi vulguin adherir. Jo crec, i n’estic convençut, que
l’ètica se’ns suposa, perquè, a més, som un sector
on abunden els valors humans, però ho hem d’assumir i ens hem de comprometre. Per què els metges
fan un jurament hipocràtic un cop han acabat la carrera? Se suposa que curaran els malalts, però també, d’alguna manera, poden derivar de la seva professió alguns problemes ètics i morals molt greus.
Per tant, per què no assumir tots junts des d’un bon
principi –abans que ens recordem de l’ètica quan
aparegui algun problema greu en alguna organització o en el nostre món– uns valors comuns?
Finalitzo comentant el títol d’una pel·lícula que
he vist aquesta setmana, de Robin Williams, que es
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diu «Más allá de los sueños». Quan a la IUVE, que
és una organització molt petita, universitària, se’ns
va ocórrer proposar uns grups de treball sobre l’elaboració d’un Codi Ètic del Voluntari dins de les Jornades Universitàries de Voluntariat que organitzem
cada any a Madrid, era un somni. Com ens posarem d’acord tantes persones? Com ens posarem

d’acord tantes organitzacions, tan diferents, amb
tants interessos particulars? Doncs la realitat és que
ens hem posat d’acord 70 organitzacions de màxim nivell, des de la petiteta fins a la gran. I avui
aquest somni és una realitat que va més enllà dels
somnis.
Moltes gràcies.
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Col·laboracions i Agraïments

CONVOCATÒRIA I ORGANITZACIÓ
El Congrés Europeu del Voluntariat ha esta organitzat per la Generalitat de Catalunya, amb
el suport del Ministeri de Treball i Afers Socials en el marc del Pla Estatal del Voluntariat
1997-2000, i de la Comissió Europea.
Al congrés van assistir-hi 1.300 persones, representants de 780 associacions de voluntariat,
procedents de 18 països diferents, d’Europa i la Mediterrània.

AGRAÏMENTS
El Congrés Europeu del Voluntariat ha estat possible gràcies al patrocini de Caja Madrid, i la
col·laboració de la Federació Catalana de Voluntariat Social, l’Association pour le Volontariat
en Europe, TeleLine, Telefónica SCR, Ajuntament de Sitges, Patronat Municipal de Turisme
de Sitges, Gremi d’Hosteleria de Sitges, Hotel Meliá Gran Sitges.
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