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CONCLUSIONS FINALS XVII CONGRÉS ESTATAL DEL VOLUNTARIAT 

1. Junts i juntes hem fet un viatge de 3 dies d’allò més llunyà a allò més proper.  

a. Dijous començàrem coneixent de més a prop els models de voluntariat 

americans i europeus. Vàrem ser conscients que no estam sols ni soles: el 

voluntariat és també un moviment global.  

b. Divendres ens centràrem en el nostre voluntariat: en la ponència del marc 

normatiu ens centràrem en les regles del joc.  

c. Avui dissabte hem conegut experiències reals, no tan sols teòriques: 

comunicacions, experiències de transformació, testimonis de vivències personals. 

d. Al cap i a la fi, dins l’acció voluntària hi ha persones que ajudam persones i, 

per això hem acabat centrant-nos en la persona.  

2. Per tot arreu, el voluntariat és motor de canvi i facilita la transformació. 

a. Sigui quin sigui el model d’estat, sigui quin sigui el seu model de gestió i 

l’entorn del nostre voluntariat: perseguim canviar: TRANSFORMAR.  

b. Hem de ser corretja de transmissió.  

c. Cal que la lluita per aquest canvi es faci també dins l’àmbit de la incidència 

política.   

d. Al cap i a la fi, la  nostra influència i acció ha de tenir impacte local, sense 

oblidar situar el voluntariat i la participació social a l’agenda política.   

3. No sabem quants i quantes en som, no sabem quant feim.  

a. El rigor que tenim a la nostra acció voluntària ha de traslladar-se també a 

l’estudi del que feim.  

b. Ens fan falta dades que permetin mesurar i contar allò que suposa l’acció 

voluntària.  

c. Al cap i a la fi: allò que no es conta, no es té en compte. 

4. El voluntariat és nostre: és la nostra visió del voluntariat la que ha de prevaler.  

a. Entenem l’acció voluntària a llarg termini, no tan sols a curt. 

b. Un professional que fa voluntariat corporatiu és un professional cívic, però 

no un voluntari. Encara que el que faci sigui positiu, solidari i legítim.  

c. El voluntariat és una corretja de transmissió no tan sols amb l’acció, sinó 

també amb l’estudi, a la sensibilització, a l’educació, a la investigació, etc. 

d. Al cap i a la fi, hem de destacar que el voluntariat també és participació 

social solidària, però no tota participació social solidària és voluntariat.  
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5. Reclamam a tothom un voluntariat de qualitat.   

a. Volem acollir i ser acollits i acollides de la millor manera.   

b. Volem rebre una formació que ens aporti eines per desenvolupar la nostra 

acció: la vocació per si mateixa no basta, encara que és imprescindible.   

c. Volem espais de trobada de persones voluntàries, de treball en xarxa, perquè 

encara que els àmbits de la nostra acció siguin distints, tenim molts de punts de 

connexió.   

d. Al cap i a la fi, som el millor de les nostres entitats i hem de demanar i exigir-

nos qualitat.  

6. Com a voluntaris i voluntàries, feim la vida millor als altres.  

a. Sense oblidar els drets de les persones a qui atenem.  

b. La nostra acció, la nostra lluita, és en positiu: volem empoderar les persones.  

c. Col·laboram amb altres entitats i administracions, però no les substituïm.   

d. En la nostra col·laboració amb els nous agents, sobretot l’empresa, ha de 

prevaler un tipus de relació d’igual a igual, on tothom hi guanya.  

e. Al cap i a la fi: estam per ajudar, però no per fer el que no ens correspon. Les 

administracions són les responsables dels serveis públics, nosaltres les 

complementam.  

7. Com a entitats de voluntariat hem de fomentar la participació interna.  

a. Hem d’adoptar models d’aprenentatge col·lectiu.  

b. El coneixement que generam ha de fluir: de dalt a baix, de baix a dalt.   

c. Al cap i a la fi, es tracta d’aplicar els valors del voluntariat al dia a dia de les 

nostres entitats.   

8. Tenim un model de voluntariat i hem de complir amb el que està establert.   

a. Hem de ser responsables i exigir-nos com a persones i com a entitats moltes 

de les coses que hauríem de fer.   

b. Hem d’actualitzar el nostre codi ètic d’acord amb el nou model.  

c. Al cap i a la fi, hem d’actualitzar el nostre codi ètic a fi que sigui un element 

d’autoregulació.  

9. Feim voluntariat, per tant, adquirim competències.  

a. Hem de rebre una formació que inclogui competències personals i tècniques.  

b. No podem infravalorar tot el que hem après durant la nostra acció 

voluntària, fins i tot el que s’aprèn amb la pràctica.  

c. Hem de consensuar un procés d’acreditació d’aquestes competències adient 

i útil per a la nostra missió, amb l’accent en el valor afegit de ser voluntari o 

voluntària.  
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d. Al cap i a la fi, volem posar en valor l’educació en valors mitjançant la 

participació per a la transformació de realitats. Una educació i formació que han 

de ser transversals.   

10. Se’ns reconeix i se’ns valora, però volem més.  

a. Volem implicar-nos en les nostres entitats, en els projectes dels quals en som 

part.   

b. Oferim el nostre temps, el nostre cor, la nostra alegria: el nostre humanisme.  

c. Al cap i a la fi, volem que es millori la nostra visibilitat als mitjans, que 

l’administració tingui mesures de suport i no només econòmiques i que les nostres 

entitats ens motivin i ens cuidin més.   

11. Perquè volem que se’ns valori, hem contat el que hem fet durant aquest viatge de 3 

dies:  

a. 4 taules rodones i 2 ponències, amb 6 persones moderadores i 11 ponents.   

b. Hem construït 14 tallers amb 27 persones dinamitzadores. 

c. S’han compartit 16 comunicacions que ens han explicat la seva experiència.  

d. A aquest congrés s’hi han invertit més de 560 hores de feina en petits grups.   

e. Al cap i a la fi, nosaltres comptam, transformam, i molt!!!  

  


