PROPOSTES EN MATÈRIA DE VOLUNTARIA ALS PROGRAMES ELECTORALS
DELS PARTITS DE LES ILLES BALEARS
De cara a les properes eleccions autonòmiques des de la Plataforma de Voluntariat de
les Illes Balears, vos feim les següents aportacions i suggeriments que pensem que
podrien formar part dels vostres programes electorals en matèria de voluntariat.
1- Reconeixement del voluntariat en el si de l’estructura del proper
Govern de les Illes.
L’any 2013, amb una modificació del Decret de composició del Govern, va ser la
primera vegada que, des de que les Illes es dotaren de l’Estatut d’Autonomia,
s’atribuïen les competències en matèria de voluntariat a una Conselleria del Govern i,
concretament, a la Direcció General de Serveis Socials.
Són moltes les persones que dediquen part del seu temps lliure a transformar la seva
realitat més propera participant activament a programes de voluntariat de les diferents
entitats. Que cap departament del Govern tingui atribuïdes les competències en
matèria de voluntariat vol dir ignorar a una part de la nostra societat. Vol dir no tenir el
suport de l’administració, no tenir un interlocutor i no complir amb una llei aprovada
per unanimitat pel nostre Parlament.
Demanem que les competències de voluntariat estiguin atribuïdes a una conselleria en
concret, que es creí un departament, amb estructura, de voluntariat que pugui donar
suport a les entitats de voluntariat i que tingui capacitat per desenvolupar la llei de
voluntariat.
2- Desenvolupament de la Llei autonòmica del Voluntariat i adaptació a
la futura llei del voluntariat estatal
El desenvolupament de la Llei del Voluntariat, s’havia d’iniciar a l’any de l’aprovació de
l’esmentada llei. Malauradament, les entitats de voluntariat i les persones voluntàries
hem hagut d’esperar 16 anys per tal que s’iniciés el desenvolupament de la Llei.
Les coses han canviat molt des de que es va aprovar la Llei a finals dels anys 90, i
reflex d’aquest canvi és l’avantprojecte de llei de voluntariat que actualment s’està
tramitant al Congrés dels Diputats.
Demanem als qui tinguin responsabilitat de govern que acabin el desenvolupament de
la Llei actual del voluntariat de les Illes. I en relació al nou marc normatiu que crearà la
Llei del voluntariat estatal, que en un termini de 12 mesos siguin capaços d’adaptar la
nostra legislació al nou marc normatiu.
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3- Promoció i foment del voluntariat
En relació a la promoció del voluntariat, s’han de crear d’espais de trobada i intercanvi
de persones voluntàries per a la reflexió i debat a cada una de les Illes, serà en
aquests espais on es podran dibuixar les línies de suport al voluntariat escoltant i
facilitant la participació de les persones voluntàries.
En aquest sentit és important que la Plataforma adquireixi el paper de interlocutor
davant l’Administració i pugui participar de manera activa i com a membre de ple dret
a diferents fòrums, comissions i comitès que afecten als programes que desenvolupen
les entitats mitjançant voluntariat.
Cal establir línies de finançament per a programes desenvolupats per entitats de
voluntariat. En aquest sentit la legislació de serveis socials farà que moltes entitats no
puguin acollir-se a subvencions de serveis socials. Alguns projectes es podrien
presentar a convocatòries pròpies de programes de serveis socials, (per exemple
atenció telefònica, menjadors socials que han posat en funcionament entitats molt
petites i localitzades que sols funcionen amb persones voluntàries) a dia d’avui trobem
moltes dificultats per a autoritzar serveis promoguts i dirigits únicament per voluntaris,
ens trobem amb l’absurd que una entitat que sols funciona amb persones voluntàries
estarà exclosa de poder concórrer a subvencions públiques perquè els seus serveis no
estan autoritzats i molt manco acreditats. És necessari desenvolupar la Llei de Serveis
Socials de la Comunitat, aplicar l’article 83 en relació a les autoritzacions específiques i
desenvolupar la pròpia llei del voluntariat al temps que s’estableixen línies de
subvencions i convenis de col·laboració amb aquelles entitats que desenvolupen
programes de voluntariat.

4- Reconeixement i posada en valor de la funció social del voluntariat
Creiem que és important contar amb la PLAVIB i amb les entitats per consensuar
accions de reconeixement, com per exemple tornar a convocar premis de voluntariat
per àmbits o temàtiques.
Som una de les poques comunitats autònomes que no tenen uns premis de voluntariat
institucionalitzats. Dia 5 de desembre, dia internacional del voluntariat i per al
desenvolupament econòmic i social, passa de puntetes a moltes agendes.

PLAVIB· Av. Arquitecte Bennàssar 73 · 07004 · 650.801.026 · 900.102.979 (Gratuït)

5- Cessió d’un espai públic per a les plataformes o federacions de
voluntariat a les diferents illes
Es donaria un impuls real al voluntariat si es fos capaç de trobar un espai per tal que
la Plataforma pugui desenvolupar la tasca de suport, assessorament, formació i
coordinació de les entitats de voluntariat, en particular, i a la societat en general.

6- El voluntariat aprenentatge
Proposem que es difonguin i es promoguin experiències com l’ aprenentatge servei,
metodologia on als currículums acadèmics s’incorpora la pràctica dels continguts
adquirits a les entitats socials, i que està cada vegada més arrelada a altres territoris
de l’estat; a les Illes hi ha experiències però no estan documentades. Si realment es
creu en aquesta metodologia s’ha d’impulsar un grup promotor que doni a conèixer i
formi als professionals de les entitats i del món educatiu per tal de poder fer projectes
viables.

Palma, gener de 2015
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