
DECÀLEG DE LA XARXA DE PUNTS DE 
VOLUNTARIAT DE CATALUNYA 

 

La Xarxa de Punts de Voluntariat Local de Catalunya neix el 2014 per iniciativa conjunta de la Direcció 

General d’Acció Cívica i Comunitària de l’aleshores Departament de Benestar i Famílies i els 

ajuntaments de Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Caldes de Montbui i Granollers –els quals ja estaven 

desplegant punts d’atenció al voluntariat- amb l’objectiu d’establir espais compartits de treball entre 

el món local i el Govern de la Generalitat per promocionar el voluntariat. A la iniciativa, s’hi sumaren 

ràpidament 4 municipis més i l’embrió de la Xarxa comença a créixer amb força sota el nom de “Grup 

de Punts de Voluntariat Locals”.  

Durant la tardor de 2015, arran de l’aprovació i entrada en vigor de la Llei 25/2015 del voluntariat i 

foment de l’associacionisme aquell mateix estiu, es produeix un punt d’inflexió i creixement: la Llei fa 

que, d’una banda, es consolidi la utilitat d’aquest grup i el rol de la DGACC com a unitat directiva 

responsable de garantir l’assessorament, el suport i l’acompanyament al món local; i de l’altra, fa que 

creixin el nombre d’ens locals que estan interessats de participar-hi, ja sigui per adaptar les seves 

polítiques a la nova legislació, ja sigui per iniciar-les.  

D’ençà, el grup ha anat creixent i incorporant noves adhesions d’ens locals (ajuntaments i consells 

comarcals) per treballar de manera coordinada, compartir informació i establir sinèrgies teixides en 

base a trobades de periodicitat semestral sota la coordinació de la DGACC. 

L’any 2018 la iniciativa fa un nou pas endavant, constituint-se en una xarxa informal d’ens locals 

gràcies al disseny i aprovació d’elements corporatius que la identifiquen i la distingeixen, creant una 

marca pròpia i un logotip a la vegada que dissenyant les primeres propostes de projectes compartits, 

establint les bases per dotar-se d’un programa formatiu estable per als seus membres i vestint 

estratègies de comunicació compartides a través de les xarxes socials.  

Arran d’aquest treball conjunt al llarg dels anys, ha millorat la col·laboració i coordinació entre la 

Generalitat i ens locals en la gestió del Contracte Programa i en relació a les polítiques de foment de 

l’associacionisme i el voluntariat, s’ha fet efectiva la territorialització de la formació del voluntariat 

arreu del país, s’han generat processos d’aprenentatge mutu entre el Govern de la Generalitat i els ens 

locals i s’ha articulat un assessorament i acompanyament de qualitat de la DGACC vers els ens locals. 

 

Arribats a aquest punt, la Xarxa de Punts de Voluntariat Local de Catalunya vol fer un nou salt 

endavant amb l’aprovació d’un document que expliqui i difongui el sentit i el valor de la Xarxa i 

dels Punts de Voluntariat que la conformen, posi en valor el fet de pertànyer-hi, n’estableixi els 

objectius i finalitats que són compartits per tots els ens locals que en formen part i, alhora, 

esdevingui el document públic a través del qual s’hi comprometen i sigui el far que il·lumini el camí 

per a futures adhesions d’ens locals que s’hi vulguin enxarxar. 

 

Per això, DECLAREM que:  

 



La Xarxa de Punts de Voluntariat Local de Catalunya la constituïm un grup d’ens locals 

compromesos en l’impuls al voluntariat i l’associacionisme, els quals compartim la voluntat de 

treballar de manera coordinada, amb vocació d’utilitat i per a la millora continua del servei públic 

que oferim a la ciutadania i a les entitats. 

 

La Xarxa de Punts de Voluntariat Local de Catalunya té la voluntat de construir i consolidar eines,  

procediments i serveis que orientin l’administració local a la millora de la seva tasca en relació a 

l’àmbit del voluntariat i l’associacionisme. 

 

La Xarxa de Punts de Voluntariat Local de Catalunya vol ser l’espai de referència des d’on vertebrar 

les polítiques públiques de voluntariat a nivell local arreu de Catalunya aportant valor afegit a partir 

de la potenciació del treball en xarxa. 

 

La Xarxa de Punts de Voluntariat Local de Catalunya actua inspirant-se en els valors de la 

participació, el respecte, la confiança, la transparència, el servei, la col·laboració, la 

complementarietat, l’autonomia, l’eficàcia, l’eficiència i la millora contínua.  

 

La Xarxa de Punts de Voluntariat Local de Catalunya creu fermament que el fet d’enxarxar-nos i 

de generar vincle i treball compartit ens permet créixer, enfortir-nos i avançar de manera circular, 

per aprendre i reaprendre del camí fet. 

 

La Xarxa de Punts de Voluntariat Local de Catalunya es vol plural, acollidora, diversa, apoderada, 

decidida i capaç d’impulsar que les persones, la societat organitzada, les entitats i el voluntariat 

siguin l’epicentre de les nostres polítiques.  

 

Som una Xarxa d’ens locals diversos i plurals, integrada per realitats territorials i geogràfiques 

dispars, que s’organitzen en base a diferents sistemes de governança i que gaudeixen de 

singularitats pròpies però que els uneix el seu compromís amb l’associacionisme i el voluntariat. 

  

Som una Xarxa que treballem per aconseguir una societat connectada, apoderada, activa, 

responsable i amb veu crítica i alhora sensibilitzada i motivada sobre la importància del compromís 

de l’acció voluntària i de la participació en el teixit associatiu. 

 

Som una Xarxa amb voluntat de créixer, integrar i sumar noves mirades, nous reptes i nous 

territoris, amb l’objectiu de ser present arreu del país. 

 



D’acord amb  això, els ens locals que configurem la Xarxa de Punts de Voluntariat Local 

de Catalunya ens comprometem a impulsar i implementar les actuacions previstes en 

el següent: 

  

D  E  C  À  L  E  G 

 

1. Esdevenir el servei municipal/comarcal de referència en el foment del voluntariat i 

l’associacionisme davant la ciutadania i les entitats.  

 

2. Promocionar el voluntariat davant la ciutadania, informar i acompanyar les persones que 

volen esdevenir voluntàries i derivar-les cap a les entitats del territori.  

 

3. Posar en valor, promocionar i donar a conèixer les entitats que actuen al territori i els seus 

projectes davant la ciutadania i amplificar i difondre activament les crides de voluntariat de 

les entitats. 

 

4.  Avançar per fer complir el model català de voluntariat, que constitueix l’element clau per 

preservar la naturalesa i la força transformadora del voluntariat.  

 

5. Contactar amb les entitats que actuen al territori per conèixer les seves necessitats i 

potenciar el seu apoderament mitjançant l’assessorament, l’acompanyament, la formació,  

la capacitació i el treball en xarxa. 

 

6. Actuar com a agent dinamitzador de la participació i el compromís de la ciutadania i de les 

entitats en la transformació de la societat  

 

7. Reconèixer l’associacionisme i el voluntariat i el valor que aporta a la comunitat mitjançant 

actes públics d’agraïment i promoció, tot potenciant la visibilitat de les experiències de 

voluntariat i dels projectes de les entitats.  

 

8. Potenciar el Curs d’Iniciació del Voluntariat adreçat a la ciutadania i promocionar el Pla de 

Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya en tant que programa públic 

de formació d’implantació territorial. 

 

9. Treballar per esdevenir el servei de referència per a fomentar el voluntariat i 

l’associacionisme dins de l’organització municipal/comarcal, impulsant una eficient 



coordinació interna amb les diferents àrees i serveis del propi ens locals que es relacionen  

amb les entitats i el voluntariat. 

 

10. Participar activament en les trobades de la Xarxa de Punts de Voluntariat Local de 

Catalunya i compartir coneixement i aprenentatges i generar complicitats. 

 

Barcelona, 30 de juny de 2021 


