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xarxa esplai
Suport Associatiu reuneix més de
200 representants d’entitats i administracions
Nova llei.

Jornada sobre la
llei del voluntariat
@suport_org

Víctor
García

M

és de dues-centes persones,
representants
d’entitats i administracions, es van aplegar el
passat dia 22 d’octubre
a la jornada "Nova Llei
del Voluntariat i foment
de l’associacionisme de
Catalunya. Saps a què
t'obliga?", organitzada
per Suport Associatiu.

Tots els ponents van
coincidir en el fet que la
nova llei significa la consolidació del model català
del voluntariat i que, més
enllà de les obligacions

que comporta, representa
una protecció contra les
males praxis que s’havien denunciat des de les
entitats i contra els problemes que es podrien
derivar d’una regulació
prèvia a nivell estatal.
La primera part de l’acte
va estar dedicada a l’anàlisi dels principals trets de
la nova llei i la segona a
les experiències concretes de les entitats. Així,
Marc Viñas, subdirector
general de Cooperació
Social i Voluntariat de la
Generalitat, va remarcar
en la seva intervenció que
la llei no només estableix
deures sinó que, sobretot,
ofereix oportunitats a les
entitats, com el blindatge

del model de voluntariat
català o l’actualització i
establiment del rang de
llei als drets i deures de
les persones voluntàries.
Posteriorment, Eva Ribera, cap del Servei de Promoció de l’Associacionisme i Voluntariat, va voler
tranquil·litzar les entitats
pel que fa als deures que
inclou la llei i va considerar que no hauria de
suposar massa càrregues
afegides per a les entitats.
A la segona part de l’acte,
van intervenir Francina
Alsina, presidenta de la
Federació Catalana del
Voluntariat Social; Salvador Casals, president
de la Federació d’Ate-

Representants d’entitats socials, culturals, esportives... En total, més de dues-centes
persones es van reunir a l’Espai Francesca Bonnemaison de Barcelona.

neus de Catalunya, i José
Antonio Pérez, cap del
Servei d'Esports de l’Ajuntament de Sant Joan
Despí. Alsina va insistir
en el fet que l’objectiu de
la llei era, sobretot, el de
protegir el model català
del voluntariat i no pas

fer una normativa que
suposés un pes per a les
entitats. Per Casals, la llei
pot ajudar no solament a
visibilitzar el voluntariat
cultural, sinó que permetrà estructurar processos
de voluntariat formal ja
existents però que sovint
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no estan sistematitzats.
Pérez va recordar que el
voluntariat forma part de
l’essència de les entitats
esportives, tot i que manqui interioritzar el voluntariat amb programa de
voluntariat pròpiament
dit.

Opinions de representants d’entitats i administracions que van intervenir a la jornada
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“Aquesta llei defensa el model català del voluntariat, en
el qual l’acció voluntària es
desenvolupa exclusivament
en el si d’una entitat sense
finalitat de lucre que disposa
d’un programa de voluntariat.”

“La llei no hauria de suposar càrregues per a les entitats. Un pla de voluntariat
no hauria de ser més que
un document que reculli ‘endreçadament’ allò que, de
fet, ja està fent l’entitat.”

“Durant l’elaboració de la norma, es va treballar sempre des
del convenciment que l’activitat
voluntària havia de quedar lligada a l’associacionisme i es va
posar l’accent en la defensa del
model català del voluntariat.”

“La llei ens ofereix visibilitat al voluntariat cultural i,
a més, ens permet regular
relacions informals dins les
associacions entre voluntaris, activistes, equip directiu...”
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El Periódico, la millor informació de
teatre i ara també la millor butaca

“Des de l’àmbit esportiu creiem que la llei és un avanç,
però també que encara no
resol la peculiaritat dels voluntaris que reben una petita
compensació, molt pròpia del
nostre món.”

