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1.- Interdsde la qiiesti6
No ds una qiiesti6 col'lateralsin6 que td la sevarellevanciai actualitat.Si b6 es va
plantejaramb forga a inici dels anys 90 fruit de l'eclosi6 del voluntariatque s'hi va
produir,i del fet queapareixienen escenales primerespolitiquespribliquesdidfanesde
promoci6 d'aquestfenomensociali solidari que ds el voluntariat,6sraonableque la
conjunturadel propi sector--el tercersector,en aquestcas-faci aconsellable
reprendre
el debatqueen certamaneraja haviaquedatbastantsuperat.
La superaci6del debatveniamarcadaper la definici6amb plementsexplicitsi d'altres
mds tdcits al voltant d'un model catald de I'associacionisme
i el voluntariat oue
aportavenun consenscentralen aspectesbasicsi rellevantsrespectea la qiiesti6que
volem afrontar.

2.- Model CatalddeI'Associacionisme
i el Voluntariat
A catalunya existeix un densteixit associatiu,marcat per una hadici6 i alhora per un
procdsde renovaci6i de desenvoluparnent
produit en els daners quinzeanys. Entre els
elementsque enspermetenparlard'un model,encaraque l,expressi6grandiloqiientno
responguia un fet sistemdticni molt menysacademitzat,hi hawia unarealitat d'entitats
molt diversestant en dimensions,estils, sectors...i una realitat i una voluntat del
voluntariat com a fet d'arrel associativa.
Aquests consensoss'han anat elaborant com a fruit de la tradici6 i de moments
especialment
indicatsde posadaen comri i elaboraci6d'acords,molt especialment
els
congressosde voluntariat,pel que impliquen de trobadadel sectoramb la prdpia
administraci6i altresagents,entred'altres marcsmds claramentinterassociatius.
3.- Un debatper damuntdel delsanys80-90
No correspon ara parlar de voluntariat si o voluntariat no. Aquest seria un debat
nominalistai essencialist4
queja estdsuperatabsolutament,
ja que d'un maneramolt
transversal hom ha convingut que el voluntariat t6 un paper social necessari i
complentari.
Tambdpodemconsiderar
prou superatel debatsobreon sf i on no. No podriemquedarnosen aquestdebatsobreels limits,ja queamb I'acordbasesobrela realitatassociativa
del voluntariat, 6s una afirmaci6 constitucional el fet que les personestenen dret a
organitzar-se,
i dins d'un respecteal marc legal, ningi pot obstaculitzarque pugrio
promoureprestacions
diversesde serveis.
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En tot cas,entenc-i proposo-queel debatpertinentrau en "voluntariat,si perdcom?",
ds a dir, quins han de ser els pardmetres
de col.laboraci6,com s'ha d'estandarditzar
i
protocoiitzarel servei.
I 6soportude fer-lo per les circumstdncies
segtients:
a) Cadacop 6s m6s gran el nombrede voluntarisque conviuendins organitzacions
ambpersones
remunerades.
El mateix,perddesd'una altradptica:cadacop s6nles
mes les entitatque complementenles duesfigures dins la prdpiaor ganitzaci6
b) El desenvolupamentdel tercer sector i la previsi6 que aquestcontinui assumint
majorsresponsabilitats
socialsi gesti6de serveisdiversos,fardquesigui creixentel
nombre de circumsti.,nciesde conlludncia de voluntaris i remuneratsi la necessitat
de regular-ho-

4.- El paperdelsagentssocials
A Catalunya,els agentssocials,especialment
els dos principalssindicats,semprehan
fet una aproximaci6properaal fenomendel voluntariat,tot destacant-ne
els seusvalors
positius i, en tot cas, vetllant per evitar situacions que poguessinformar part de
prdctiquesno recomanades
respecteal creuamentamb funcionsremunerades.
De fet, tots dos sindicatsformen part del ConsellAssessorde l'lnstitut Catalddel
Voluntariat,i hanprespart en processos
importantscom el consensdelsdoscongressos
catalansdel voluntariat.
Es bo sabermantenir aquestespai de consens,perqud l'interds per evitar formes no
adequadesd'intervenci6 voluntdria correspona tothom: tambd el propi sector i la
mateixa administraci6, en tant que un avang de prdctiques no recomanadespodria
suposaruna critica socialdmpliai un descrdditper al conjuntdel voluntariat.
En qualsevolcas,cal actuarsempreambmesura,desde I'observaci6de la realitati les
tenddncies,conegint si s'escauenles anomaliesque es produeixin perd evitant que
qualsevol acci6 d'esmenapogudsresultar una bufetada a les personesque han pres
I'opci6 de compromisvoluntari.
Un exemple:deu anysenrereerenmolts els ajuntamentsque,en els seusserveissocials,
disposaven
de col.laboraci6directade voluntaris.Es evidentqueno 6sel fi.rncionament
adequat,i que sovint ni tant sols aportavaun marc de trobadacol.lectiu del conjunt dels
voluntaris -€ra una relaci6 directa voluntari-assistentsocial- i que incorria en el risc
d'acabaressentun complement
no delespolitiquessocialssin6del treballadorsocialen
alld queno arribava.L'esforgper part de I'Incavolva tenir un importantpespedagdgic
en el sentit d'intentar corregir una anomalia perd sense estigrnatitzarles persones
concretesque hi col'laboraven.Calia fer un proc6sper tal que aquellsajuntaments
facilitessinel nAnsitdelsvoluntarisa entitatsdevoluntariati per I'establimentd'acords
o convenis de l'administraci6 amb aquelles. El voluntari no en td cap culpa ni
responsabilitati fora altamentinjust que seli transmetdso rebdsun missatgerespectela
incorrecci6del seumodel de prestaci6.Cal actuar,doncs,amb diligdncia,amb idees
claressobreels modelsd'intervenci6,perd a partir de mesuressuausque facilitin una
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evoluci6 de proc6s no tant per corregir sin6 per fer evolucionar cap a formes m6s
adeouades.

5.- Hem dit regular-ho?
La posici6 que hem compartit majoritiriament sector i Administraci6ha estat la
com a criteri bdsic.
d'abonarI'autoregulaci6,
En primer lloc, no t6 sentitregularel voluntariatstricto senso,per la magnituddel que
implica i sobretot la diversitat del que encabeix.Ens hauriem de remuntaren aquest
moment als argumentarisque el Govem de la Generalitatde Catalunyava emprar en
contrade la Ley Espaffoladel Voluntariado,l'any 1996.
A Catalunya,precisament,en un acord que va prendre cos en el marc del lr Congr6s
Catali del Voluntariat (1995), es va optar de mutu acord per no fer una llei de
voluntariat. Altemativament es va fer la Carta del Voluntariat, amb els drets i deures,
reconegudapel Parlament de Catalunya a I'any segiient, un documentque avui en
diriem rur codi dtic. El voluntariat 6s una rea.litatmassavasta, dmplia, per poderJo
regular univocamenten una llei. Si el voh.rntariat6s una realitat associativa,i que a m6s
actuaen campsabsolutamentdivergents,alld que cal regular ds:
a) El marc juridic d'enquadramentdels voluntaris. En aquest cas,dos anys desprds
(1997) es va promulgarla llei catalanad'Associacions,que a m6s,coherentment,
abordavael temadel voluntariat.
b) El marc d'intervenci6 del voluntariat en aquellssectorsen que aixi sigui convenient.
Especialmentaquells sectorson hi ha una prestaci6 a tercers,o una prestaci6 en
etc.
altrespai:sos,

diverses
6.- ConJludncies
De fet, la confludnciade figures diferentsdins una mateixa organitzaci6no es limita a
voluntaris i remunerats;les organitzacionssocials tamb6 solen tenir altres modalitats i
que el en futur poden augmentar:voluntaris, col'laboradorsextemsremuneratso no,
voluntarisd'empres4becaris,prictiques,pocs anysenrereels objectorsde
assalariats,
potseren el futur algunafiguratipus serveicivil,... Aquestarealitatfa m6s
conscidncia,
dificil la gesti6 dels recursoshumans de moltes entitats i, de vegades,ha fet
recomanablesepararels pmjectesdins una entitat que estanm6s orientata voluntariat o
bd a gesti6assalariada.
detdpics,perd faig
Percert,no ho volgut fer d'entradapermor de no semblarabanderat
ara la falca: us haureu adonatque no parlo de professionalssin6 d'assalariatso
per tal com el rdgimd'implicaci6a
remunerats.
No cal dir que6sunaopci6 deliberada,
(voluntari
perqud
o contractat)no t6
tenir uh correlat amb la seva
una organitzaci6
professionalitat.I deixantde bandala interpretaci6sobreprofessionalitat,que no voldria
que s'entengudsen un sentit corporativista,en tot cas,6s evidenti habitualque pot
haver-hivoluntarisaltamentprofessionals.
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qud?
7.- I el destinatari,
No hemparlatdel destinari,el qual de vegadesacabaessentel perjudicatdel model:un
sensed'nimde
exemple:quanadvoquemper un voluntarienquadraten organilzacions
lucre, podem provocarque la personagmn que esta en una residdnciatingui una
possibilitatde podergaudir del suportdel voluntariaten funci6 de la titularitat de la
iniciativade la residdncia:si 6spriblica,privadao social.De caraa facilitarque tambd
privadeso les pribliquespuguindisposarde col'laboraci6del voluntariat
les residdncies
hem promogutpermitjir d'un acordentrel'entitatdelsusuarisi la patronalun programa
per a fer possible que els voluntaris puguin intervenir en unes condicions
d'enquadrament,de seguretatjuridica, de formaci6 i elementsde seguimenti
participaci6,etc,correctes.
Uns altresexemplesels podriemposarrespecteals hospitalso tamb6respectea les
que tenenuna
De fet, en tots els marcsinstitucionalitzats,
institucionspenitencidries.
pot
produir una
orientaci6 claramentprofessionali amb personalremunerat,6s on es
situaci6de major frec i que la mancade modelacordatsigui un limitadorde la seva
normal expressi6i del seucreixement.
Des de l'Incavol hem prioritzatel treball amb aquestscol'lectius,en aquestssectors,
donadala clara responsabilitatpfblica que s'hi d6na al darrerei la necessitatque la
prdpia administraci6lideri aquestprocds.Projectescom aquestfan possibleque els
espaisde col'1aboraci6,confludnci4 entrevoluntarisi remrmeratses pugui produir sota
uns criteris compartits,pactats i acceptats,per a un marc prou ampli que remogui
i creixementde la intervenci6en aquestsector.
dificultats i aboniel desenvolupament
Les institucionshan d'establir acordsen aquellscasosen que les entitatsacturndins les
via convenis,queclarifiqui el marcd'actuaci6i que
politiquespribliques,especialment
perfili lesaccionsdelsvoluntaris.
8.- Qualitatde I'acci6voluntdnia
Entre els reptesque td el sector associatiuhi ha el de la qualitat, donarrespostaa les
de qualitat.
demandesquefa la prdpia societati fsr-ho d'acordambuns estd'ndards
En I'avengde la qualitat, i m6s si enscentremen el paperdelsvoluntaris,6sobvi que la
formaci6 hi t6 un paper central. Una formaci6 que td una dimensi6tdcnica sobre la
matdriad'intervenci6perd tamb6una dimensi6sobrela prdcticavoluntaria en si, sobre
Per aixd l'Institut Catalddel Voluntariatpromou,desde
els valorsd'aquestcompromds.
l'any 1994,el Pla de Formaci6del Voluntariatde Catalunya,que prcmou formaci6 per
a sectorsi nivellsproudiversos.
En conclusi6,6soporhravangaren la definici6d'unscriterisde referdnciaquefacilitin
cadacop mdscomplexesi,
una posici6claradel voluntariatdins d'unesorganitzacions
d'un tercersectorcreixentdinsel seucontextsocial.
alhora,delesorganitzacions
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