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Marketplace Europeu 2014,
Voluntaris + causes + empreses

Coincidint amb la nominació de Barcelona com a Capital Europea del Voluntariat, a càrrec del Centre Europeu del Voluntariat (CEV), el Marketplace Europeu
2014, Voluntaris + causes + empreses (MP2014), és l’esdeveniment central
d’aquesta celebració, formant part també dels actes commemoratius del Tricentenari.
El Marketplace és un esdeveniment bianual organitzat per la Federació
Catalana de Voluntariat Social (voluntaris.cat) que té com a objectiu principal facilitar un espai on voluntaris, entitats i empreses amb Responsabilitat
Social comparteixin les seves experiències i busquin punts de trobada per
a col·laborar.
A l’esdeveniment hi participaran:
• Empreses que ajuden humanament i econòmicament a projectes socials
• Entitats que aporten expertesa social i gestió de recursos
• Voluntaris que afavoreixen la transformació social
L’acte estarà obert a tots els ciutadans interessats en el món del voluntariat
i de la Responsabilitat Social de l’Empresa. Cal destacar que l’entrada serà
gratuïta per a totes aquelles persones interessades a assistir-hi.
Així com també destacar que a alguns dels espais i tallers cal inscriure-s’hi
prèviament per motiu d’aforament de les sales. Tota la informació de l’esdeveniment i els formularis d’inscripció es poden trobar al web:
www.marketplace.voluntaris.cat

El MP2014 ocuparà el 20 d’octubre sencer el recinte d’El Born CC amb més de
70 estands a l’Espai Firal. També acollirà un espai de contactes entre entitats i
empreses i espais de debat per a reflexionar sobre el sector. Serà, sens dubte,
una bona oportunitat per sensibilitzar el nostre país a l’entorn del voluntariat i
per difondre l’activitat de les entitats, i la Responsabilitat Social que promouen
les empreses.
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A banda dels estands distribuïts pels passadissos centrals d’El Born CC,
durant tot el dia s’organitzaran diverses activitats formatives, d’intercanvi
d’experiències i col·laboració i espais de debat sobre el voluntariat.
Una de les activitats destacades serà l’Espai Diàlegs, on a través de sis taules
de debat es reflexionarà sobre el món del voluntariat i en els diversos àmbits
en què actualment es desplega: social, cultural, comunitari, ambiental i internacional.
El voluntariat ha estat històricament present al nostre país gràcies a la xarxa associativa i s’ha consolidat a través de la tasca realitzada per les entitats
socials.
La celebració dels Jocs Olímpics o els moviments socials que han aparegut en
els darrers anys han aconseguit, d’altra banda, mobilitzar milers de persones
per assolir noves fites socials i polítiques de diversa índole.

La implicació de l’empresa privada en l’àmbit de la solidaritat ha estat, els
darrers anys, molt lligada al desenvolupament de polítiques de RSE. Moltes
empreses han buscat col·laboracions amb entitats de voluntariat o han desenvolupat accions de voluntariat corporatiu.
Cal destacar que l’oferta comptarà amb sessions formatives en tècniques de
comunicació i d’altres recursos per a què les entitats es relacionin millor amb
les empreses i institucions.
Un dels moments més esperats serà el Pitching Solidari, moment en el qual
sis entitats presentaran els seus projectes davant representants d’empreses i
institucions públiques i privades, que valoraran la seva eficiència i assertivitat.
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PROGRAMA

9.30 > 10.00 h. INAUGURACIÓ, PARLAMENTS
A les 10.00 h visita de les autoritats al recinte firal.
20 d’octubre
DE 10 A 19 H
born centre
cultural

10.00 > 18.00 h. ESPAI FIRAL:
Entitats, empreses, plataformes de Responsabilitat Social,
centres especials de treball i empreses d’inserció.
10.00 > 18.00 h. ESPAI CONNECTA:
Consulta (tot el dia)
Speakers corner (10.00 > 14.30 h)
Escoltant-nos (15.00 > 18.00 h)
10.00 > 14.00 h. ESPAI REFLEXIONA:
Debat Premium a la Sala Auditori Comercial 5.
Debat Respon.cat a la Sala Antoni Desvalls.
10.00 > 18.00 h. ESPAI APRÈN:
Empoderant-nos (11.00 > 14.00 h) a la Sala Manuel Desvalls.
Presentació de la Guia Oficial de Responsabilitat Social (15.00 > 16.30 h)
a la Sala Manuel Desvalls.
Pitching Solidari (15.00 > 18.00 h) a la Sala Moragues.
10.00 > 14.00 h. ESPAI DIÀLEGS. Sala Moragues:
Empresa. Responsabilitat social i voluntariat (10.00 h > 10.45 h)
Societat. Moviments socials i voluntariat (10.45 > 11.30 h)
Ocupació. Voluntariat i llocs de treball a Europa (11.30 > 12.15 h)
Comunitat. Voluntariat esportiu, cultural, ambiental, educatiu
(12.15 > 13.00 h)
Responsabilitat Social i clubs de futbol professional (13.00 > 13.45 h)
Social. Món local i voluntariat (13.45 > 14.30 h)
18.00 > 18.30 h. CLAUSURA OFICIAL:
Parlaments i conclusions Premium i Respon.cat.
18.30 > 19.00 h. CLOENDA FESTIVA
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AUTORITATS INSTITUCIONALS
• Molt Honorable Senyor Artur Mas i Gavarró,
President de la Generalitat de Catalunya
(pendent de confirmació)
• Honorable Sra. Neus Munté i Fernàndez,
Consellera de Benestar Social i Família
• Honorable Sr. Felip Puig i Godes,
Conseller d’Empresa i Ocupació
(pendent de confirmació)

• Sr. Miquel Calçada i Olivella,
Comissari de la commemoració del Tricentenari
• Il·lustríssim Sr. Josep Oliva Santiveri,
Diputat delegat d’Igualtat, Ciutadania i Benestar Social
(pendent de confirmació)

• Excel·lentíssim Sr. Xavier Trias i Vidal de Lobatera,
Alcalde de Barcelona
• Il·lma. Sra. Maite Fandos i Payà,
Tinenta d’alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
(pendent de confirmació)
• Sr. Carles Agustí i Hernández,
Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme
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Espais i activitats

Espai firal
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Empreses grans, petites i mitjanes i Centres Especials de Treball seran presents
a l’Espai Firal del Marketplace 2014. Serà un excel·lent aparador per a conèixer
experiències exitoses d’aquestes col·laboracions o polítiques empresarials
internes. Es preveu una presència d’un total de 77 estands, repartits en els
següents grups:
• 20 entitats socials.
• 20 empreses que mostraran els seus projectes de Responsabilitat Social.
• 20 Centres Especials de Treball i empreses d’inserció (amb possibilitat
de venda de productes i serveis) entre els quals hi haurà un estand per
«El Mercat Social» de la FCVS.
• 10 plataformes vinculades a la promoció de la RSE a Europa, Espanya
i Llatinoamèrica.
• 7 estands institucionals per als promotors i col·laboradors:
Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Ajuntament de Barcelona,
Fundació La Caixa, Centre Europeu del Voluntariat, Plataforma del Voluntariado de España i Federació Catalana del Voluntariat Social.
Espai Diàlegs
Gran Espai de trobada de tots els àmbits on el voluntariat europeu o del nostre
país s’implica. Destacades personalitats del món social, polític, acadèmic i empresarial seran presents a les taules de debat i abordaran el rol central que el
voluntariat hi exerceix i contribuiran a generar discurs a l’entorn d’aquest rol.
Les taules de debat comptaran amb 5 participants, 1 dels quals serà el moderador (periodista reconegut de cadascun dels àmbits temàtics)
• Empresa. Responsabilitat Social i voluntariat.
La tradició empresarial de retorn social ha evolucionat en els darrers anys sota
el marc de la responsabilitat social, a noves formes de voluntariat corporatiu,
patrocini, mecenatge, aliança, mentoria, partenariat i d’altres fórmules.
• Societat. Món local i voluntariat.
El voluntariat social ha estat clau en la cultura associativa del nostre país.
En aquest moment de crisi, cal reflexionar sobre la seva contribució a l’hora
de cobrir necessitats bàsiques de tantes persones i alhora sobre el seu rol de
denúncia, sovint qüestionat.
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• Ocupació. Voluntariat i llocs de treball a Europa.
El voluntariat és vist a Europa com a espai d’ocupabilitat, com a generador de
llocs de treball. Però s’enfronta sovint a perills de males praxis que poden erosionar el mercat laboral en temps de crisi. Persones amb risc d’exclusió poden
accedir al mercat laboral gràcies a projectes que d’altres persones voluntàries
impulsen. Parlarem de bones pràctiques, com les del projecte europeu VERSO.
• Participació ciutadana. Voluntariat esportiu, cultural, ambiental, educatiu.
El moviment olímpic va propiciar la popularització fulminant del voluntariat al
nostre país. També va generar molta controvèrsia en el sector. Des d’aleshores,
moltes iniciatives s’han sumat a aquesta forma de participació ciutadana.
Els esdeveniments esportius o culturals de caràcter puntual, les actuacions ambientals o educatives, amb nous instruments com els bancs del temps, o l’aprenentatge i servei, han anat generant més i més interès entre els ciutadans.
• Societat. Moviments socials i voluntariat.
Els darrers anys la societat catalana ha generat moviments socials de perfil
polític organitzats a través de xarxes participatives i/o de voluntariat. Aquests
moviments han esdevingut motors de canvi a través d’una ciutadania activa que
impulsa transformacions legals o canvis de paradigma. Molts ciutadans participen de forma voluntària en aquests moviments oferint temps i capacitats.
• Responsabilitat Social i clubs de futbol professional.
Els clubs de futbol professional, s’han convertit en autèntiques multinacionals
que mouen pressupostos de gran empresa i gestionen marques de gran vàlua
econòmica i social. Els valors que transmeten o les actuacions socials que realitzen arreu son sovint motiu de discussió o d’admiració.
Des de fa anys molts d’aquests clubs realitzen activitats de RSE que ja formen
part de la seva operativa.
L’aforament de la Sala Moragues és limitat, motiu pel què cal fer inscripció prèvia per a cadascuna de les taules.
Espai Connecta
Espai ubicat a la zona més cèntrica d’El Born CC per afavorir sinèrgies entre els
diferents sectors, una interrelació major i oportunitats de trobades més dinàmiques. S’hi oferiran activitats com:
• Speakers corner: Activitat amb inscripció. Empreses i entitats representades
exposaran durant 3 minuts el seu projecte o proposta de Responsabilitat Social.
• Escoltant-nos: Activitat sense inscripció. En 3 rondes d’una hora al llarg del
matí, 5 entitats/empreses per ronda mostren les seves Bones Pràctiques en RS
davant 5 taules de 10 persones cada una (50 persones ronda).
• Consulta: Espai de publicacions del sector: voluntariat, RS i bones pràctiques,
en accés digital.
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Espai Reflexiona
• El Premium. Activitat tancada. Deu empreses i deu entitats socials reunides
per a reflexionar sobre una de les línies de la RS d’Empresa: el voluntariat
corporatiu.
Aquest espai, coordinat i dinamitzat per Voluntare, xarxa d’empreses iberoamericanes i espanyoles promotores de qüestions relatives a la Responsabilitat Social, s’emmarca en les línies estratègiques de la xarxa EVEN, de promoció
del voluntariat corporatiu que impulsa el Centre Europeu del Voluntariat-CEV.
Les conclusions d’aquest espai de reflexió es presentaran
a la cloenda del Marketplace.
• El Respon.cat. Activitat tancada. Vint petites i mitjanes empreses, i emprenedors reunits, per a reflexionar sobre línies bàsiques i d’iniciació a l’exercici de la
RS d’Empresa.
Aquest espai, coordinat i dinamitzat per RESPON.CAT, xarxa d’empreses catalanes promotores de qüestions relatives a la Responsabilitat Social, s’emmarca
en les línies estratègiques del Consell de Cambres, de promoció de la Responsabilitat Social de l’Empresa a Catalunya.
Les conclusions d’aquest espai de reflexió es presentaran
a la cloenda del Marketplace.
Espai Aprèn
• Empoderant-nos. Activitat amb inscripció. 3 rondes formatives per a 20 entitats, en tècniques de comunicació i altres recursos per a relacionar-nos amb
agents amb qui cal acordar projectes.
• Presentació de la Guia per a la implementació d’un model de RSE
i voluntariat corporatiu. No cal fer inscripció prèvia.
• Pitching solidari. Activitat amb inscripció. El seu objectiu serà avaluar 6 entitats que presentaran els seus projectes davant empreses i institucions públiques i privades.
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Participants (amb data setembre 2014)
Entitats socials
• Associació Salut Mental Ponent
• Associació Banc Farmacèutic
• Associació Benestar i Desenvolupament (ABD)
• Associació de familiars i amics de nens oncològics de Catalunya (AFANOC)
• Associació de persones amb diversitat funcional física, Amputats Sant Jordi
• Associació ment i salut, La Muralla
• Associació provincial de paràlisi cerebral
• Associació síndrome de Down Lleida
• Càritas Catalunya
• Centre d’acollida Assís
• Coordinadora Síndrome de Down Catalunya
• Creu Roja Catalunya
• Federació Catalana de Voluntariat Social (Barcelona - Girona)
• Federació Catalana de Voluntariat Social (Lleida - Tarragona)
• Fundació per la reinserció de dones (ARED)
• Fundació privada Amics de la Gent Gran
• La Roda, Fundació d’accions culturals i de lleure
• Obra Social Sant Joan de Déu
• Projecte Home Catalunya
• Yamuna ONGD d’ajuda a la infància de la Índia i Madagascar
Centres Especials de Treball
• CET Apunts, serveis digitals i missatgeria
• CET Aspros
• CET Shalom
• Dona Kolors
• Ecosol
• Eina, empresa d’inserció laboral no a l’atur
• El Mercat Social
• El Pla
• La Fageda, SCCL
• Tesiprat, La Fundació Rubricatus
Empreses i Plataformes de Responsabilitat Social
• Eat & Out
• Saatchi & Saatchi Health
• Airbnb
• MRW
• Cofee Center
• Nestlé
• Fundació Orange
• SARquavitae
• Prosegur
• Forética
• Red Española del Pacto Mundial
• Universitat de Girona
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Presentació FCVS (Voluntaris.cat)

La Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS) neix el 18 de novembre
de 1989 a Barcelona, fundada per 48 entitats, amb l’objectiu de promoure el
voluntariat social entre la població catalana, i ajudar les entitats a incorporar i
gestionar el voluntariat dins de la seva entitat. Des de llavors, ha anat creixent
any rere any, tant pel que fa al nombre d’entitats federades com pel que fa als
serveis i activitats que ofereix.
Actualment, la FCVS (www.voluntaris.cat) agrupa 273 entitats socials, amb seu
a Catalunya, que promouen el voluntariat en diferents àmbits com: addiccions,
cooperació, discapacitats físiques, psíquiques i sensorials, dona, drets humans,
infància i joventut, persones grans, persones immigrades, persones privades
de llibertat, pobresa i salut.
La feina de la FCVS s’estructura en 2 línies prioritàries d’actuació:
1. Sensibilització
L’objectiu d’aquesta línia és sensibilitzar la població entorn del voluntariat
social, destacant-ne la seva importància i utilitat, mitjançant exposicions i
testimonis de voluntariat, la celebració del Dia Internacional del Voluntariat,
així com jornades, congressos, fòrums, trobades i fires de sensibilització, festes
i actes de voluntariat, etc.
2. Foment de serveis en xarxa
Es tracta de fomentar serveis orientats a les entitats federades, comptant amb
la seva participació i sumant sinèrgies amb totes elles. Com a eines per portar
a terme aquesta tasca hi ha la Borsa de voluntariat on-line (http://borsa.voluntaris.cat), punts informatius i entrevistes presencials, i l’Escola de Formació
de la FCVS, amb 20 anys d’experiència i una quarantena de cursos programats
anualment, i que ha merescut el reconeixement oficial de la Generalitat de
Catalunya, a través del seu Pla de Formació del Voluntariat.
A més, la FCVS edita diferents publicacions (tant digitals com en paper),
participa en diferents webs informatives i té presència a les xarxes socials.
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Una part del treball de la FCVS s’organitza amb programes que es dediquen
a un àmbit de voluntariat concret:
a. Voluntariat i Empresa: A través d’aquest programa es promou la interacció
entre empreses i entitats a diferents nivells (demanda de material, demanda
de col·laboració amb empreses o inserció laboral de col·lectius en risc
d’exclusió social).
b. Voluntariat Salut i Comunitat: La salut, en tots els seus aspectes, és un
dels àmbits que més voluntaris mou a Catalunya; per això la FCVS hi dedica un
programa concret per assessorar voluntaris, entitats i centres sociosanitaris.
c. Voluntariat Internacional
La FCVS vol mantenir oberta la relació en l’àmbit internacional, tant a nivell
europeu com mundial. Per aquest motiu estableix una comunicació fluida en
els organismes internacionals, participa en projectes internacionals i lidera la
campanya de l’Any Europeu de Voluntariat, 2011.

L’entitat EN xifres (2013)

2.543
273
+ 150.000
42.306
1.815

entrevistes a voluntaris, derivats a entitats que en necessiten

entitats federades

voluntaris entre totes les entitats

visites a la borsa on-line del voluntariat per les

ofertes de voluntariat publicades
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Dades del sector del voluntariat a Catalunya
El 17% de la població catalana, 1.250.000 persones, fa activitats de voluntariat
segons dades de la Generalitat de Catalunya. Aquesta xifra situa el nostre país
com un dels més actius en el sector a nivell espanyol i europeu.
Actualment existeixen cinc àmbits d’actuació del voluntariat:
• Social
• Cultural
• Comunitari
• Ambiental
• Internacional
L’actuació voluntària es pot desenvolupar a través de diferents tipus d’intervenció, amb independència de l’àmbit d’actuació. Les tasques que poden
portar a terme els voluntaris són:
• Tasques socials d’atenció i acompanyament personal
• Relació formativa
• Relació educativa i reeducativa - terapèutica
• Cura i recuperació de l’entorn
• Activitats socioculturals i participació comunitària
• Gestió, administració i assessorament
• Estudis, recerca i creació
• Altres tasques diverses de suport
D’altra banda, a l’estudi sobre “El voluntariat a la Unió Europea”, publicat al
2010, es van comptabilitzar 93 milions d’europeus i europees compromesos
amb activitats de voluntariat.
Voluntariat social
Segons las xifres de l’Anuari del Tercer Sector Social de Catalunya, el sector
atén actualment més 2.130.000 persones; hi treballen 102.000 persones contractades i més de 300.000 voluntàries. Aquest sector representa un volum
econòmic del 2,8% del PIB català. En total hi ha registrades a Catalunya més
de 6.800 entitats socials.
dades del II Anuari 2011 del Tercer Sector
d’Acció Social a Espanya
• Aproximadament 1,1 milions de persones voluntàries
• 29.700 entitats
• El 80% de les entitats comptava amb personal voluntari.
(4,65% de la població activa major de 16 anys i al 5,9% de la població ocupada)
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Distribució en àmbits
L’activitat del voluntariat social a Catalunya es distribueix en diversos àmbits
entre els que destaca l’atenció a infants i joves i persones amb malalties, que
representen un 51% del total.
Salut mental (2%)
Dones (2%)
Persones drogodependents (2%)
Persones immigrades (5%)
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Persones amb discapacitat (6%)
Infants i joves (28%)
Gent gran (7%)

Pobresa i exclusió (10%)

Altres col·lectius (15%)
Malalties (23%)

dades de l’Anuari 2013
Participació de voluntaris per sexe
• Dones 59%
• Homes 41% (creix la presència d’homes un 7% respecte l’Anuari 2009)
Participació de voluntaris per grups d’edat (en relació a l’any 2009)
• + 6% entre persones majors de 65 anys
• Entre els 36 i els 65 anys es manté estable
• Fins als 35 anys disminució de prop del 8%
Participació de voluntaris pel que fa al nivell d’estudis
• Estudis secundaris, batxillerat i formació professional 81%
• Persones amb educació primària 19%
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Contacte Premsa
Tessera BCN. Comunicació. Innovació. Màrqueting
c/ Girona, 53 pral. 08009 Barcelona
Xavier Vilà: xavier@tesserabcn.com (Tel. 639 918 935)
Xavier Codony: xavierc@tesserabcn.com (Tel. 620 191 571)
Voluntaris.cat
• serveis generals:
c/ Grassot, 3 2n. 08025 Barcelona. Tel. 93 314 19 00
Rafael Martín: comunicacio@voluntaris.cat
Montse Rosell: web@voluntaris.cat
• fcvs-barcelona: c/ Grassot, 3 2n. Tel. 93 458 99 06
barcelona@voluntaris.cat
• fcvs-girona: c/ Rutlla, 20-22. Tel. 972 227 911
girona@voluntaris.cat
• fcvs-lleida: c/ Henry Dunant, 1. Tel. 973 106 834
lleida@voluntaris.cat
• fcvs-tarragona: c/ de les Coques, 7, despatx 15. Tel. 877 050 613
tarragona@voluntaris.cat

Cobertura en xarxes socials
Twitter (@voluntaris_cat) #bcnmarketplace
Facebook https://www.facebook.com/voluntaris.cat
Web: www. marketplace.voluntaris.cat
YouTube: https://www.youtube.com/user/webFCVS
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