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Justícia i Pau és una entitat sense ànim de lucre que 
actua a Catalunya des de l’any 1968 i que té per fi-
nalitat la promoció i defensa dels drets humans, la 
justícia social, la cultura de pau i la cura del medi 
ambient, des d’un enfocament del cristianisme al límit 
de la transgressió, amb perspectiva ecofeminista.

Amb aquestes finalitats, Justícia i Pau es dedica a la 
sensibilització, educació i informació de la ciuta-
dania, i a la incidència política sobre institucions 
governamentals i partits polítics, entitats, esglésies 
i empreses, mitjançant activitats diverses com ara 
campanyes públiques, informes, edició de publica-
cions, organització de congressos, conferències, 
seminaris, jornades, intervencions als mitjans de co-
municació, presència a les xarxes socials, projectes 
de cooperació, treball en xarxa, etc.

Entre altres activitats, Justícia i Pau denuncia casos 
de violacions de drets humans; desenvolupa accions 
per promoure l’increment de l’ajut oficial al desen-
volupament i la justícia en les relacions comercials 
internacionals; promou la banca ètica, el comerç just 
i el consum responsable; exigeix mesures de lluita 

contra la pobresa; defensa la dignitat i els drets de 
les persones privades de llibertat i col·labora en 
la seva reincorporació social, i desenvolupa tot 
un seguit d’accions per tal de tenir cura del medi 
ambient i garantir el bé comú.

En aquests moments necessitem més que mai una 
Justícia i Pau coherent, valenta i compromesa amb 
la nostra vocació i amb allò que la societat espera 
de nosaltres. És per això que durant el procés de 
gestació de les noves orientacions estratègiques 
que facilitaran la tasca a realitzar entre el 2022 i 
2025, ens comprometem a cuidar-nos, a la reflexió 
col·lectiva i participativa i a continuar treballant per 
fer realitat la utopia de la pau i la concòrdia social.

Sigueu benvingudes i benvinguts!
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iNtroDucció
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Definir el model 
de voluntariat de la nostra 
associació

Facilitar l’acollida 
de les persones voluntàries

Facilitar la formació 
del voluntariat

Donar suport a les persones 
voluntàries en les diferents 
tasques que poden portar 
a terme

Promoure la participació 
de les persones voluntàries 
en la vida associativa de 
l’entitat

El Pla dE Voluntariat 
té la finalitat de:

Construir la pau és un treball artesanal, requereix passió, 
paciència, experiència, temps i constància. Fer la pau és 
una feina que es realitza cada dia, pas a pas sense cansar-se 
mai. la pau és obra de la justícia practicada i viscuda.
Et convidem a ser artesana/artesà de pau!‘‘
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Justícia i Pau és una entitat de voluntariat per-
què a través de l’acció de les persones voluntàries 
actua en diferents àmbits de la societat, facilitant 
i canalitzant la participació ciutadana, treballant per 
aconseguir una societat més justa, més igualitària, 

més cohesionada, amb capacitat per donar resposta 
a les seves pròpies necessitats i on totes i cada una 
de les persones es puguin desenvolupar integralment 
i siguin tractades d’acord amb la seva dignitat. 

En definitiva, Justícia i Pau considera que el volun-
tariat és promotor del canvi social que cal poten-
ciar, i que amb la seva tasca enforteix el teixit social 
de la nostra comunitat.

El modEl dE Voluntariat dE JustíCia i Pau

El 1r Congrés Català del Voluntariat, reunit a Barcelona el 29 d’octubre de 1995, inspirant-se, entre altres, en les recomanacions del Consell d’Europa i del Parlament 
Europeu sobre Voluntariat, en la Carta Europea per als Voluntaris proposada per Volonteurope i en la Declaració Universal sobre el Voluntariat proclamada al Congrés 
Mundial per iniciativa de la IAVE, considera:

Que el voluntariat és una 
manifestació solidària 
que es canalitza per 
mitjà d’entitats sense 
afany de lucre. 

Que tots els ciutadans 
tenen dret d’organitzar-
se i contribuir, d’acord 
amb llurs preferències 
i capacitats, a la tasca 
que realitza el volun-
tariat.

Que el compromís 
d’actuació que suposa 
el voluntariat es fona-
menta en una decisió 
lliure i personal moti-
vada per principis de 
solidaritat i altruisme.

Que el voluntariat con-
tribueix a un desenvolu-
pament social del nostre 
entorn i del món més just, 
solidari, equilibrat, pacífic 
i respectuós amb el medi, 
mitjançant la participació 
dels ciutadans en la vida 
de les societats.

Que el voluntariat 
estimula la respon-
sabilitat social dels 
ciutadans i contribueix 
a la resolució de les 
necessitats socials.

Que el voluntariat 
fonamenta la seva 
acció en els principis 
d’associació i par-
ticipació democràtica, 
respecte a la dignitat, 
igualtat i llibertat de la 
persona. 

La persona voluntària és aquella persona que assumeix aquests principis esmentats i que aquesta assumpció la porta a actuar desinteressadament.
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ConCEPtE 
dE Voluntariat soCial: 
És un moviment solidari que, de manera conscient i responsable, es compro-
met a dedicar part del seu temps a fer un servei a favor de la societat, sense 
rebre cap mena d’incentiu econòmic a canvi. Està format per persones que de-
cideixen viure, des d’una associació, la seva consciència solidària amb la finali-
tat de transformar la societat i millorar la qualitat de vida de les persones 
socialment excloses o amb risc d’exclusió social, i a la vegada desenvolupar-se 
integralment com a persones.
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Voluntariat soCial és qui:

Fa un servei sense rebre remuneració ni cap mena 
d’incentiu econòmic ni material.

El fa de manera continuada.

La finalitat d’aquest servei és transformar la societat 
o millorar la qualitat de vida d’un sector de població 
socialment exclosa o en risc d’exclusió.

El fa des d’una associació que li proporciona, entre 
altres coses, formació, espais de cura i avaluació/
acompanyament continu.

El fa lliurement.

El fa amb il·lusió, coherència i sentit de l’humor.



8 Pla de voluntariat 22·25

com ENs 
orgANitzEm?

Justícia i Pau és una entitat de voluntariat en el sentit que la seva missió i les seves activitats són desenvolupades fonamentalment per les persones voluntàries que 
la integren o hi col·laboren.

No obstant això, l’entitat té una estructura remunerada molt reduïda, però que facilita la feina de gestió i seguiment dels projectes i activitats.

El gruix de les activitats són impulsades per grups de treball, creats des de la reflexió participativa i col·legiada de tot l’associatiu i el voluntariat, amb el vistiplau de 
la Junta de Govern amb un encàrrec o objectiu específic i formades per persones voluntàries.

els grups de treball, que porten a terme les 
accions de l’entitat amb relació a finalitats o 
àmbits específics, com ara: ecologia i justícia, 
drets humans, justícia restaurativa, voluntariat 
penitenciari, pau, comunicació, captació de fons, 
formació, incidència, etc.

les comissions territorials, que desenvolupen 
les finalitats de l’entitat en determinats àmbits 
locals o territorials com ara: Barcelona, Collblanc, 
Sabadell, Terrassa, Sant Just Desvern, Badalona i 
Maresme.
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La Junta de Govern i la direcció donen suport i vetl-
len per la coordinació de les activitats del conjunt de 
comissions, i també per la seva coherència amb els 
valors, finalitats i posicionaments de l’entitat i amb 
les prioritats i línies de treball que anualment fixa 
l’Assemblea General de l’associació, derivades de les 
orientacions estratègiques 2022-2025.

L’enfocament transversal és que, a Justícia i Pau, 
la governança està en mans del voluntariat i del 
seu associatiu. Podem entendre per governança els 
mecanismes, processos i regles a través dels quals 
s’exerceix l’autoritat política, econòmica i organitza-
tiva de la nostra associació. Les persones que formin 
part dels òrgans polítics de l’entitat, a més de ser 

de l’associatiu de ple dret, són part de la seva base 
voluntària i activista. 

Entenem per desenvolupament de l’associació la millo-
ra del recorregut intern de les persones que ja formen 
part de Justícia i Pau: les persones sòcies, voluntàries 
i donants fidelitzats i el personal que hi treballa a 
l’oficina de Barcelona. Aquest desenvolupament també 
consisteix a crear les capacitats per poder transme-
tre el nostre missatge d’una manera clara i augmen-
tar aquesta base social compromesa amb els nostres 
principis i valors. Una base social àmplia contribueix a 
l’impacte dels nostres projectes i a la difusió dels nos-
tres principis. Cal garantir l’adequat funcionament dels 
canals i mecanismes que permeten la participació de 

la nostra base social en la presa de les decisions més 
rellevants per a l’associació d’una forma transparent.

Justícia i Pau ha de fomentar la integració i el de-
senvolupament de persones sòcies i voluntàries, amb 
consciència crítica, compromeses amb el canvi social 
per contribuir a eliminar les causes i conseqüències 
de la vulneració dels drets humans i orientades a la 
consecució de societats més justes.

L’associació també ha de constituir una plataforma 
de desenvolupament professional que motivi i es-
timuli, en la qual les persones treballadores trobin 
oportunitats per posar les seves millors capacitats al 
servei del canvi social.
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Per tant, el que proposem amb aquestes noves orientacions estratègiques 2022-2025 és:

Revisar el procés de presa de 
decisions per fer-lo més sen-
zill i àgil i que, sense perdre 
transparència i participació, 
defineixi nítidament els nivells 
de responsabilitat segons el 
paper en l’associació.

Definir, implantar i realitzar 
un seguiment de l’estratègia 
de comunicació interna.

Potenciar la vinculació 
i relació amb el Consell 
Català de Justícia i Pau i amb 
la Comisión General de 
Justicia y Paz, i participar de 
forma activa en el seu 
governament.

Consolidar Justícia i Pau com 
una associació que es regeix 
per un sistema de democrà-
cia participativa on es 
respecten les decisions pre-
ses de manera consensuada 
en els òrgans de govern 
elegits per l’associatiu.

Fomentar la informació 
i la formació com a aspectes 
fonamentals per a la creació 
d’una base social crítica 
i orientada al canvi social.

Crear una estratègia 
d’incorporació a la nostra 
base social de titulars de 
dret en situació de vulnera-
bilitat.

Promoure capacitats mul-
tidisciplinàries, tant de les 
persones associades 
i voluntàries com de les 
contractades.

Impulsar una estratègia 
transversal d’acompanyament, 
espais i dinàmiques de cura, 
que facilitin una bona salut 
afectiva i emocional.

Establir les mesures 
necessàries per millorar 
el clima laboral en tots els 
espais de Justícia i Pau.

Tenir un treball conjunt 
i d’anàlisi de bones pràctiques 
entre equips tècnics, volun-
tariat i òrgans de govern de 
l’associació.
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Així, els objectius estratègics d’aquest Pla de Voluntariat són:

Millorar la governança de l’associació i 
els processos de comunicació interna 

a través d’un model que afavoreixi la 
participació, el treball en equip, el rigor 

i la transparència per al compliment 
dels nostres fins missionals.

Impulsar el desenvolupament de 
l’associació en els diferents àmbits 
territorials, nacionals i internacionals 
de tal manera que es permeti assegurar 
la governança de l’associació i motivar la 
nostra base envers el canvi social.
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oriENtAcioNs 
EstrAtègiquEs 
2022-2025

Estem finalitzant el procés de confecció de les noves Orientacions Estratègiques, aquelles que ens han de facilitar la reflexió, l’avaluació, la selecció i la concreció de 
la nostra tasca per aquests quatre anys. 

Continuant treballant des dels nostres 4 eixos d’acció

drEts 
Humans

Cultura dE Pau 
i no-ViolènCia

JustíCia 
rEstauratiVa

ECologia 
i JustíCia



BENviNguDA

13 Pla de voluntariat 22·25

Assenyalem a continuació els aspectes bàsics generals i també aquells que promouen especialment la participació del voluntariat a la nostra entitat:

obJECtiu gEnEral:
Definir i impulsar el model de participació tant en l’àmbit intern com en 
l’extern de l’associació.

obJECtius EsPECíFiCs:

objectius de participació interna
Promoure i garantir el major grau de participació de la base associativa, i 
també del voluntariat no associat, del personal tècnic contractat i, si escau, 
de titulars de drets i de responsabilitats en els processos democràtics de 
l’associació, sens perjudici del respecte a les normes bàsiques que regeixen el 
funcionament associatiu.

Fomentar dinàmiques associatives participatives i obertes com a procés 
facilitador en tots els àmbits, garantint el govern de l’associació.

objectius de participació externa
Promoure les relacions i aliances i el treball en xarxa com a element de rel-
ació amb la societat civil, definint al seu torn el treball amb titulars de respon-
sabilitats i d’obligacions.

Impulsar dinàmiques participatives i obertes a la ciutadania, simpatit-
zants i persones sòcies col·laboradores a través de les diferents estratègies 
d’apropament i comunicació.
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quant  a la PartiCiPaCió intErna 
a JustíCia i Pau
La participació de les persones associades, voluntàries, titulars de drets i 
equip tècnic ha de contribuir al desenvolupament associatiu i a l’enfortiment 
de la nostra entitat, però, sobretot, al compliment dels fins i objectius de 
l’associació amb relació als grups socials i titulars de drets.

Justícia i Pau defensa l’associació com a forma d’organització, amb tot allò 
que implica de funcionament democràtic en la seva presa de decisions. 
Aquest model associatiu ha de ser respectat mentre els seus membres 
no decideixin canviar aquesta forma jurídica. Per tant, en cap cas aquest 
sistema pot ser utilitzat per aconseguir interessos particulars.

Pel que fa a la participació del voluntariat, l’exercici del voluntariat a Justícia i Pau 
està orientat al canvi i a la transformació social a través d’una acció col·lectiva.

PEr tal dE PromourE 
la PartiCiPaCió dEl Voluntariat

Justícia i Pau generarà sistemes de participació i d’incidència del 
voluntariat en els grups de treball i comissions territorials en els 
quals es desenvolupa la seva tasca.

Justícia i Pau promourà la transició de voluntariat a membre as-
sociatiu facilitant el coneixement de l’associació, en particular 
dels seus valors i processos de decisió, i també oferint de manera 
sistemàtica l’opció d’associació.

Justícia i Pau garantirà la formació, l’acompanyament, la cura i la 
informació al voluntariat, tenint en compte tant les exigències i ne-
cessitats dels projectes com les expectatives, condicions i capaci-
tats individuals del voluntariat.

Justícia i Pau facilitarà les vies de participació i col·laboració 
del voluntariat amb perfil tècnic en els processos operatius de 
l’organització.
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El ciclE 
DE voluNtAriAt 
A JustÍciA i PAu

La proposta de treball de cicle de voluntariat, que Justícia i Pau té posada en marxa, es pot apreciar en el gràfic següent.

Pla dE Voluntariat
Identificació amb la missió i els valors de Justícia i Pau
Orientació vers la Transformació social
Enfocament de drets amb perspectiva de cultura de pau i no-violència

dissEny
Anàlisi de les necessitats
Espais de participació
Definició de perfils

1
2

PromoCió
Captació general
Captació selectiva3

4aCollida
Primer contacte
Sessió de benvinguda
Entrevista individualitzada
Recepció al grup de treball o comissió territorial
Acompanyament i procés de cura

5 PartiCiPaCió
Formació
Seguiment i dinamització
Reconeixement
Compromís, activitat
Acompanyament i procés de cura

6sortida
Comunicació sortida
Seguiment i agraïment
Participació i/o vinculació puntual
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tENim curA

La Justícia i Pau del segle XXI ha de poder donar resposta a les noves ne-
cessitats, maneres de fer i pensar de la nostra societat i d’oferir espais de 
participació i governança a tots els col·lectius, especialment aquells que han 
estat més silenciats històricament.

Basant-nos en el document “Sembrar cures per cultivar canvis”, elaborat per 
Lafede.cat el 2018, proposem un procés de formació i reflexió que ens permetrà 
créixer com a entitat inclusiva, interdisciplinària i democràtica, per tal d’oferir 
una proposta de canvi social oportú i innovador.

Aquest procés seguirà les fases següents:

descobrirem si hi predominen 
valors androcèntrics

Prendrem consciència de com 
s’afronten els conflictes

analitzarem els mecanismes 
de conciliació i de participació

reflexionarem sobre 
quin valor tenen les tasques 
visibles i invisibles
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FormAció

La formació és un dels pilars fonamentals de les línies de treball sobre voluntariat i desenvolupament associatiu. Resumint aquestes línies, la formació es planteja 
sobre tres àmbits:

La formació pot tenir el seu origen bé en l’àmbit estatal i/o català, que convida a participar al voluntariat i a l’associació vinculats a altres instàncies, o directament 
a les comissions territorials que dissenyen i duen a terme les seves pròpies propostes formatives d’acord amb les necessitats i expectatives del voluntariat.

Per descomptat, respecte a la pauta de cicle de voluntariat establerta, tot el procés d’acoblament del voluntariat en l’associació inclou pautes informatives sobre les 
característiques bàsiques de l’entitat i formatives sobre el funcionament bàsic dels programes de participació una vegada que les persones s’incorporen a la seva 
col·laboració voluntària.

Quant a les modalitats formatives, aquestes alternen la presencial (mitjançant cursos especialitzats o reunions d’intercanvi d’experiències i tallers) amb les modalitats 
en línia, segons les circumstàncies.

Formació associativa 
a membres d’òrgans 
de govern.

Formació sobre aspectes 
tècnics de les activitats 
pròpies de l’organització.

Formació sobre aspectes 
de mobilització i incidència 
política.
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AcomPANyAmENt, 
sEguimENt 
i AvAluAció

lEs PautEs EstablErtEs dE sEguimEnt i aValuaCió dE lEs aCtuaCions 
sobrE Voluntariat  i dEsEnVoluPamEnt assoCiatiu Es rEalitzaran, 
anualmEnt, ConFormE a trEs CritEris:

Revisió i reajustament per part de les persones 
implicades en tots els àmbits de l’entitat: grup de 
treball de desenvolupament associatiu de la junta 
directiva, vocalies de voluntariat i desenvolupament 
associatiu de les comissions territorials, els equips 
de voluntariat d’àrees de dinamització de voluntariat 
i/o comunicació associativa i equip tècnic.

Incorporació a la planificació anual dels indicadors 
pertinents per valorar l’assoliment dels resultats.

Coherència i seguiment amb els indicadors de les 
Orientacions Estratègiques, tenint en compte el 
seguiment i revisió que se’n faci, essent especial-
ment rellevants els aspectes relatius a la integració 
dels aspectes de cura, formació i avaluació.
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PEl quE Fa al ProCés 
dE sEguimEnt anual, 
Es rEalitzarà mitJançant:

 
Visites i consultes entre l’àmbit de 
coordinació (tant tècnic com polític) 
de voluntariat i desenvolupament as-
sociatiu, i les comissions territorials i 
altres àmbits implicats.

Reunions pròpies de cada grup 
de treball i/o comissió territorial.

Reunions anuals / assemblea. Planificació anual.
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rEcursos AssigNAts 
PEr Al voluNtAriAt 
i DEsENvoluPAmENt 
AssociAtiu 
A JustÍciA i PAu

Creiem també interessant assenyalar, encara que sigui de forma breu, els recursos humans necessaris per a la posada en marxa de les activitats.

Comitè de Desenvolupament Asso-
ciatiu (CODA): equip polític de la junta 
directiva vinculat al seguiment de les 
qüestions sobre voluntariat i desenvo-
lupament associatiu. Destaca el finan-
çament específic des d’aquest Comitè 
per al Desenvolupament Associatiu de 
les comissions territorials.

Vocalies de voluntariat i desenvolupa-
ment associatiu: membres voluntaris de les 
“juntes directives” territorials de l’entitat.

Equip tècnic de mobilització social. 
Part de la seva jornada laboral, segons 
pressupost i segons finançament obtingut.

Persones voluntàries dels diferents grups 
de treball.

Equip tècnic vinculat a la coordinació 
del desenvolupament associatiu.

Equip tècnic dedicat a la supervisió 
i seguiment del desenvolupament de l’entitat 
vers a una transformació ecofeminista.
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tErmEs lEgAls
Perfil de les persones voluntàries

PErFil dE lEs PErsonEs VoluntàriEs quE Vulguin Col·laborar En gruPs 
dE trEball i/o Comissions tErritorials:

1.

Tenir més de 18 anys.

Conèixer l’entitat, assumir les seves finalitats i valors fonamentals i sintonitzar 
amb el seu estil de treball.

Assumir els principis d’actuació de l’entitat. 

Restar obert a iniciar una dinàmica de creixement personal amb relació als 
valors i les finalitats de l’entitat.

Actitud de donar sense esperar una contraprestació.

Compromís continuat.

Tenir interès i una mínima capacitat amb relació a les temàtiques que aborda la 
comissió en la qual es vulgui integrar.
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PErFil dE lEs PErsonEs VoluntàriEs 
quE Vulguin Col·laborar En 
tasquEs dEl dia a dia dE l’Entitat:
Tenir més de 18 anys.

Conèixer l’entitat, assumir les seves finalitats i valors fonamentals i sintonitzar 
amb el seu estil de treball.

Assumir els principis d’actuació de l’entitat.

Actitud de donar sense esperar una contraprestació.

Tenir sentit de la responsabilitat i del compromís adequats. 

Tenir una disponibilitat mínima de un o dos matins o tardes a la setmana.

Tenir un mínim de coneixements o d’interès en les tasques a desenvolupar.
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Ser major de 18 anys. 

Conèixer l’entitat, assumir les seves finalitats i valors fonamentals.

Assumir els principis d’actuació de l’entitat.

Actitud de donar sense esperar una contraprestació.

Compromís continuat almenys d’un any.

No tenir un familiar, parella o amic reclús en el centre penitenciari on desenvo-
luparà la seva activitat.

Seguir un curs especial de formació de 20 hores organitzat pel Departament de 
Justícia. 

Comptar amb una estabilitat emocional, maduresa personal, sentit de la respon-
sabilitat i de compromís adequats per al desenvolupament de l’activitat com a 
voluntari en un medi molt especial.

Tenir un mínim d’experiència prèvia en el tractament de persones amb vulnera-
bilitat social o en l’àmbit del voluntariat social. En cas de no tenir-ne, es valorarà 
altres aspectes que puguin suplir aquesta competència o bé si la tasca concreta 
a realitzar la fa o no indispensable.

Tenir coneixement i acceptar les normes de funcionament dels centres peniten-
ciaris i compromís de respectar les indicacions dels responsables i dels profes-
sionals del centre on actuaran.

Disposar de temps lliure, mínim un matí o una tarda a la setmana.

Disponibilitat per participar en les trobades de voluntaris i en les sessions de 
formació que es convoquen periòdicament.

Compromís de respectar la confidencialitat de la informació amb relació a les 
persones internes.

Tenir una actitud de respecte total a la dignitat de les persones, d’escolta activa 
i d’acompanyament.

Restar obert a entrar en una dinàmica de creixement personal en el servei a les 
persones vulnerables.

PErFil dE la PErsona quE Vulgui rEalitzar un Voluntariat 
En CEntrEs PEnitEnCiaris:
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Drets i compromisos 
de les persones voluntàries

Rebre informació sobre l’entitat Justícia i Pau, el seu funcionament, les seves 
finalitats i les seves activitats.

Rebre orientació i suport en el desenvolupament de l’acció voluntària i mitjans 
per poder exercitar-la convenientment.

Rebre la formació necessària per al desenvolupament de l’activitat.

Ser tractat sense cap tipus de discriminació i amb el respecte que tota persona 
mereix.

Participar activament en la vida de l’entitat i en les seves activitats.

Ser cobert per una assegurança en el cas d’accident i de responsabilitat civil 
amb relació al desenvolupament de les activitats com a voluntari.

Gaudir d’acreditació com a persona voluntària davant de tercers i obtenir 
certificació de la seva participació en les activitats i programes de les quals és 
partícip.

Acordar lliurement les condicions de la seva acció voluntària i el compro-
mís de les tasques definides conjuntament, el temps i horari que hi podrà 
esmerçar i les responsabilitats acceptades per cadascú.

Rescabalar-se, en la mesura de les possibilitats de l’entitat i si ho volen, de les 
despeses que li ocasioni l’activitat voluntària.

Tenir dret al respecte i reconeixement pel valor social de la contribució del 
voluntariat.

Gaudir de tractament i protecció de les seves dades de caràcter personal 
d’acord amb el que estableix la llei de protecció de dades de caràcter personal. 

Cessar en l’exercici de les seves activitats com a voluntari en els termes que 
estableix aquest pla de voluntariat.

2.

drEts:
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Cooperar en la consecució dels objectius del programa en què participi per al 
compliment dels compromisos adquirits dins de l’entitat de Justícia i Pau.

Realitzar l’activitat a què s’ha compromès amb responsabilitat, bona fe i 
gratuïtat, donant suport de manera activa a la seva entitat i respectant les 
normes internes de funcionament.

No divulgar ni publicar dades personals de les persones usuàries, 
treballadores i altres voluntaris a les quals es tingui accés durant la 
vinculació amb Justícia i Pau.

Rebutjar qualsevol contraprestació material que pugui rebre per part del ben-
eficiari o d’altres persones relacionades amb l’acció del voluntariat.

Respectar els drets dels beneficiaris de l’activitat voluntària.

Actuar de forma diligent i solidària.

Participar en les trobades per a persones voluntàries que organitzi 
l’associació i en les tasques formatives previstes per l’organització de manera 
concreta per a les activitats i funcions confiades.

Informar el coordinador del voluntariat de la comissió de totes aquelles 
situacions que puguin afectar o tenir incidència en el desenvolupament del seu 
voluntariat o en les activitats de l’entitat.

Utilitzar degudament l’acreditació personal i els distintius de l’entitat. 

Respectar i cuidar els recursos materials que posi a la seva disposició l’entitat.

Complir les mesures de seguretat i salut existents a l’entitat.

ComPromisos:
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Drets i compromisos de l’entitat

drEts:
Seleccionar i tractar la persona voluntària sense cap 
tipus de discriminació i amb el respecte que tota 
persona mereix, d’acord amb les finalitats o objec-
tius de l’entitat, la naturalesa i les característiques 
de la comesa que s’ha de dur a terme i les seves 
normes internes.

Suspendre l’activitat de la persona voluntària quan 
es vegi perjudicada greument la qualitat o les finali-
tats dels programes de l’entitat per la seva causa, o 
infringeixin greument aquest pla de voluntariat.

Altres drets que reconegui l’ordenament jurídic refer-
its a l’acció voluntària.

ComPromisos:
Formalitzar i respectar aquest pla de voluntariat i 
l’acord de compromís.

Tenir contractada una pòlissa d’assegurances per-
què la persona voluntària estigui coberta dels riscos 
derivats de l’activitat que du a terme i dels danys 
que, involuntàriament, podria causar a tercers per 
raó de la seva activitat.

Cobrir, en la mesura de les seves possibilitats, les 
despeses derivades de l’acció voluntària.

Proporcionar a la persona voluntària la informació 
i la formació adequades per al correcte exercici de 
l’activitat de voluntariat.

Facilitar la participació dels voluntaris, en la mesura 
que ho permeti la normativa aplicable, en la presa de 
decisions de l’entitat.

Dur a terme una tasca de seguiment i acompanya-
ment de la persona voluntària i de les activitats per 
ella realitzades.

Facilitar a la persona voluntària, en cas que aquesta 
ho sol·liciti, una acreditació que la identifiqui per a 
l’exercici de la seva activitat. 

Complir amb tots els tràmits de gestió i registre que 
exigeix la llei per a la correcta administració de les 
persones voluntàries, i tractar i protegir les seves 
dades de caràcter personal d’acord amb el que 
estableix la llei de protecció de dades de caràcter 
personal.

3.
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règim pel qual es regula la intervenció 
del personal assalariat o de l’associatiu 
que participi en les actuacions 
de voluntariat dins de la mateixa entitat

Les treballadores i treballadors de l’entitat poden realitzar activitats de voluntariat dins l’entitat d’acord amb aquest pla, però fora de la seva jornada i activitat 
laboral, sempre que comptin amb el vistiplau previ de la direcció de l’entitat. Mentre realitzin les seves tasques de voluntariat, els serà de plena aplicació aquest 
pla de voluntariat.

Així mateix, els socis i sòcies poden realitzar activitats de voluntariat d’acord amb el que s’estableix en aquest pla, sens perjudici de la resta de drets dels socis 
previstos als Estatuts.

4.
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règim de despeses reembossables

La persona voluntària té dret que li siguin reemborsades les despeses oca-
sionades pel desenvolupament de la seva activitat, sempre dins les possibilitats 
de l’entitat.

No obstant això, per generar dret a reemborsament, la despesa haurà de ser 
prèviament autoritzada per part de l’entitat.

A aquest efecte, haurà de presentar el tiquet, factura o rebut de la despesa 
realitzada corresponent, on consti la data i la quantitat desemborsada.

5.
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Acord de compromís de voluntariat
REUNITS

6.
D’una banda
Miquel Torres Valdivia, major d’edat, proveït del carnet d’identitat número 34745186-Y, en la seva 
qualitat de director i en representació de Justícia i Pau Barcelona, entitat sense afany de lucre, 
domiciliada al carrer Roger de Llúria, n. 126, 3r 1a de Barcelona i registrada al registre d’entitats 
religioses del Ministeri de Justícia amb el número 014673, i amb NIF R-5800416-I, 

i de l’altra
____________________________________, major d’edat (si fos menor d’edat o sotmès a tutela 
ha de constar l’autorització de pares o tutors), proveït del DNI núm ______________________, 
domiciliat a __________________________________________________________________________, 
amb adreça electrònica ______________________________ i telèfon__________________________

MANIFESTEN
Que ambdues parts tenen interès a subscriure el present acord de compromís per a la realització d’activitats de voluntariat a Justícia i Pau, i de conformitat amb allò que disposa l’art. 7 de la Llei 
25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme, estableixen els següents:

ACORDS
I.  S’incorpora com a voluntari a Justícia i Pau d’acord amb el Pla de Voluntariat d’aquesta entitat 
i desenvoluparà les seves funcions de forma lliure, responsable i altruista, sense cap mena de 
contraprestació econòmica, en benefici de tercers i per a la millora de llur qualitat de vida, 
gaudint dels drets i deures que estableix el Pla de Voluntariat de l’entitat.

II. Que les tasques que desenvoluparà la persona voluntària seran les següents: 
- Formar part del grup de treball o comissió territorial de __________________________________
- Altres tasques:

III. La durada d’aquest compromís s’estableix amb caràcter indefinit / per un període de  o bé del 
dia ______________ al dia ______________ .
IV. La persona voluntària tindrà dret al rescabalament per part de l’entitat de les despeses que 
suposin la prestació del seu compromís de voluntariat, d’acord amb el que preveu el Pla de 
voluntariat.

V. Justícia i Pau Barcelona té contractada una pòlissa d’assegurances perquè la persona vol-
untària estigui coberta dels riscos derivats de l’activitat que du a terme i dels danys que, invol-
untàriament, podria causar a tercers per raó de la seva activitat.

VI. La persona voluntària acceptarà i respectarà el contingut del Pla de Voluntariat de Justícia i 
Pau Barcelona, document d’accés públic a la pàgina web de l’entitat, que serà d’aplicació en tot 
el no previst en aquest acord de compromís.

VII. Aquestes dades seran incloses en els fitxers de Justícia i Pau, els quals adopten les 
mesures de seguretat que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal. Amb la signatura d’aquest acord de compromís, la persona voluntària accepta ex-
pressament rebre informació de Justícia i Pau, per correu electrònic, relativa a les seves 
activitats. Els drets ARCO, en els termes establerts en la legislació vigent, es podran exercir 
dirigint-se a Justícia i Pau.

I perquè així consti, les parts signen aquest document per duplicat

a ____________________________________________________  , el ______ de ______ de 20______    Signatura representant de l’entitat                                                Signatura persona voluntària
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Acord de compromís de voluntariat de presons7.
REUNITS

D’una banda
En Miquel Torres Valdivia, major d’edat, amb DNI 34745186-Y, en la seva qualitat de director 
i en representació de Justícia i Pau Barcelona, entitat sense afany de lucre, domiciliada al 
carrer Roger de Llúria, núm. 126, 3r-1a de Barcelona i registrada al registre d’entitats religioses 
del Ministeri de Justícia amb el número 014673, i amb NIF R-5800416-I,  

i de l’altra
En/Na ________________________________________, major d’edat (si fos menor d’edat o sotmès 
a tutela ha constar l’autorització dels pares o tutors), nascut/da el _______/_______/__________ 
amb DNI núm. _________________, amb domicili a ____________________________________, amb 
adreça electrònica _______________________________i telèfon _____________________________,

MANIFESTEN
Que ambdues parts tenen interès a subscriure el present acord de compromís per a la realització d’activitats de voluntariat a Justícia i Pau, i de conformitat amb allò que estableix l’art. 7 de la Llei 
25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme, estableixen els següents:

ACORDS
I. En/Na _______________________________________ s’incorpora com a 
voluntari/ària de presons a Justícia i Pau d’acord amb el Pla de Voluntariat 
d’aquesta entitat i desenvoluparà les seves funcions de forma lliure, respon-
sable i altruista, sense cap mena de contraprestació econòmica, en benefici 
de tercers i per a la millora de llur qualitat de vida, gaudint dels drets i deures 
que estableix l’esmentat Pla de Voluntariat de l’entitat.

II. El/la voluntari/ària ha realitzat el procés de formació propi que ofereix 
l’entitat?
 Sí No

III. El/la voluntari/ària ha realitzat el curs obligatori de 20h homologat pel 
Departament de Justícia? 
 Sí No

IV. Centre/s penitenciari/s on desenvoluparà l’activitat:
 Dones         Homes         Brians I         Brians II         Joves        
 Pavelló Hospitalari Penitenciari de Terrassa     
 Quatre Camins  Lledoners       Mas d’Enric                       
     Ponent       Puig de les Basses       Fora dels centres

V. Activitat que desenvoluparà:
 Acompanyament/visites  
 Docència   
 Activitats lúdico-culturals

VI. La durada d’aquest compromís s’estableix amb caràcter indefinit / per un període 
de ______________________________ o bé del dia _________________________ al 
dia _________________________________.

VII. La persona voluntària tindrà dret al rescabalament per part de l’entitat 
de les despeses que suposin la prestació del seu compromís de voluntariat, 
d’acord amb el previst a l’apartat 7 del Pla de voluntariat.

VIII. Justícia i Pau Barcelona té contractada una pòlissa d’assegurances 
perquè la persona voluntària estigui coberta dels riscos derivats de 
l’activitat que duu a terme i dels danys que, involuntàriament, podria causar 
a tercers per raó de la seva activitat.

IX. La persona voluntària acceptarà i respectarà el contingut del Pla de 
Voluntariat de Justícia i Pau Barcelona, document d’accés públic a la pà-
gina web de l’entitat, que serà d’aplicació en tot allò no previst en aquest 
acord de compromís.

X. La persona voluntària reconeix que la informació és una propietat 
valuosa i distintiva de l’entitat i que, per tant, la seva revelació po-
dria causar quantiosos danys i perjudicis a l’entitat per això la persona 
voluntària s’obliga a:
- Mantenir qualsevol informació coneguda en el desenvolupament del 
funcionament de l’entitat en la més estricta confidencialitat;
- adoptar els controls de seguretat raonables necessaris amb la finalitat 

de preservar la confidencialitat, integritat i secret;
- no utilitzar la informació coneguda en el desenvolupament del funciona-
ment de l’entitat amb una fi diferent;
- responsabilitzar-se dels danys i perjudicis que es generin per 
l’incompliment d’aquestes disposicions.

Per acomplir la legislació vigent sobre Protecció de Dades Personals li oferim la in-
formació bàsica sobre el tractament de les seves dades. Per accedir a la informació 
completa visiti www.justiciaipau.org 
- El Responsable del Tractament de les seves dades personals és Justícia i Pau.
- Justícia i Pau tractarà les seves dades amb la finalitat de gestionar la seva 
relació amb l’entitat com a persona voluntària. Les seves dades no seran cedides 
a tercers/es, excepte que sigui estrictament necessari per al desenvolupament 
d’alguna de les nostres activitats, per complir amb la normativa vigent o per obli-
gació legal a l’Agència Tributària.
- La base jurídica en la qual es basa el tractament es fonamenta en la relació con-
tractual establerta en aquest acord de compromís, segons es regula a l’article 6.1.b. 
del RGPD.
- Vostè podrà en tot moment exercir el seu dret d’accés, rectificació, supressió, 
portabilitat, limitació del tractament i oposició al tractament dirigint-se al correu 
electrònic justiciaipau@justiciaipau.org
- L’incompliment de les obligacions de confidencialitat facultarà a l’entitat a reclamar 
per la via legal que estimi més procedent, a la indemnització dels danys i perjudicis 
ocasionats.

a ____________________________________________________  , el ______ de ______ de 20______    Signatura representant de l’entitat                                                Signatura persona voluntària

www.justiciaipau.org
justiciaipau@justiciaipau.org
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model de carta d’agraïment
Barcelona, _____ de _____ de 20_____

Benvolguda / Benvolgut, ______________________________ ,

Amb aquesta carta volem expressar-te el nostre agraïment per tota la teva valuosa col·laboració voluntària amb Justícia i Pau (descriure quina tasca) que durant /o 
des de _______________ has desenvolupat.  

La teva aportació ha estat de gran ajut per a la missió i les activitats de l’entitat i ens anima a seguir endavant amb més intensitat i rigor en favor de les nostres 
finalitats. 

Justícia i Pau sempre tindrà les seves portes obertes perquè puguis tornar-hi a participar quan ho desitgis.

Per això, tret que ens indiquis el contrari, seguirem fent-te arribar, per via postal o telemàtica, informació sobre les activitats de l’entitat, a les quals restes convidat 
a participar.

Moltes gràcies.
Una forta abraçada,

Miquel Torres Valdivia
Director de Justícia i Pau Barcelona

8.



32 Pla de voluntariat 22·25

Benvinguda

Acompanyament, 
seguiment i avaluació

Adequació del Pla Estratègic 2022-2025 a través de la Política de 
Participació de l’entitat i la seva proposta de cicle de voluntariat


