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ACTA DE L’ASSEMBLEA DE LA PLATAFORMA DEL VOLUNTARIAT DE LES 
ILLES 
 
Palma 2 de juliol 2014 
Lloc de realització; seu de l’ONCE,  
 
Entitats assistents Rosa (Dime), Juana Lozano (Creu Roja), Marian Vives (Amadiba), 
Xavier Torrens(Espiral), Pep Lluis Riera (FMF), Maria Casasnoves (Mater Misericordiae), 
Jordà (Programa Naüm) Geno Illescas (Amadip) Lluis Gomez (OJE) Cristina Robles 
(ONCE) Yolanda Sanchez (Telefon de l’Esperança)Colau Terrassa i Francisca (Predif) i 
Pilar Garces (Fundació Aldaba)  
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
 
El tresorer procedeix a llegir l’acta. S’aprova per assentiment. 
 
A proposta de la CE es modifica l’ordre del dia per tal de donar pas a les noves entitat i 
que puguin participar de ple dret a l’assemblea. 
 
7. Aprovació entrada noves entitats. 
 
En Colau Terrassa explica les entitats que formen part de la federació i els programes 
que desenvolupen. Les entitats son: abdem, Asprom, Aspaim i Rehacer. Ens descriu un 
poc els programes més destacats i coneguts de cadascuna de les entitats que formen 
part. Tenen uns 40/50 voluntaris de forma continua i despres per activitats puntuals 
com pugui ser el Mulle’t per l’esclerosi 
Na Pilar Garces de Fundació Aldaba ens explica els dos programes de voluntariat que 
desenvolupa l’entitat a Mallorca.  
L’assemblea aprova l’entrada de les dues noves entitats per unanimitat. 
 
 
3. Memòria d’activitats 2013. 
 
La presidenta de la PLAVIB presenta la memòria 2013 i les explicacions que es varen 
donar a la roda de premsa. Destaca la feina de visitar responsables polítics i de 
pedagogia explicant que és i que no es voluntariat.  
Es recorda a les entitats que varen rebre la memòria per correu electrònic i que està 
penjada a la web de la PLAVIB 
 
S’aprova la memòria 2013 per assentiment. 
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2. Presentació accions desenvolupament Pla d’acció 2012-2014. Creació de 

les comissions de feina de formació i sensibilització.  

 
 
Marga Gayà, secretaria tècnica de la Plataforma, explica les línies del pla. 
 
4. Liquidació pressupost 2013. 
 
Es comenta que ja es va explicar en detall a la taula de tresorers. Xavi Torrens el 
comenta i s’aprova per unanimitat. 
 
5. Pressupost 2014. 
 
Es comenta que ja es va explicar en detall a la taula de tresorers. Xavi Torrens el 
comenta i s’aprova per unanimitat. 
 
6. Situació de les comissions de feina de formació i sensibilització 
 
Pep Lluis Riera, vocal de la Comissió Executiva, analitza la situació de les comissions. 
Yolanda Sanchez de Telèfon de l’Esperança, comenta que com a comissió de formació 
si fossin mes membres tal volta seria possible fer més, i serà més possible reunir-se. 
Podem cercar formes de comunicació, però sobre tot hem de ser més contundent, si 
posam una data l’hem de mantenir, assenyala.  
Na Marian, presidenta de la Plavib, comenta que a les comissions poden anar persones 
voluntàries de les entitat i no cap que sempre vagi el representant de l’entitat.  
S’acorda donar un nou impuls a les comissions el mes de setembre.  
 
7.Propostes de resolució. 
 
Pep Lluis Riera, vocal de la Comissió Executiva presenta la proposta de resolució que 
s’adjunta a l’acta. Colau Terrada de Predif explica la seva experiència i diu que seria 
interessant però sobre tot és més feina. Yolanda Sanchez, de Telèfon de l’Esperança 
troba que és lloable la valentia i molt bé si es decideix entrar però també s’ha de tenir 
per poder sortir sinó es pot.  La resolució és aprovada per unanimitat. La Comissió 
Executiva farà les passes per obtenir informació i contactes per tal de veure que 
suposa formar part del Tercer Sector Social IB. 
 
9. Sortida  d’entitats 
 
Marga Gayà, secretaria tècnica explica la dificultat que tenen per contactar amb 
algunes entitats. Ja no és sols un tema de impagament de quotes sinó de desaparició. 
S’ha proposat fer contactes directes amb entitats i veure quina és la seva participació 
en el si de la plataforma. 
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10. Situació de la Comissió Executiva. 
 
Juana Lozano, secretaria de la Plataforma explica el problema de participació que ens 
trobem, om a funcionat la CE fins el moment i la necessitat de crear equip i cercar 
relleus ates que molts d’ells a la propera elecció de càrrecs no es podran presentar. 
S’anima a les entitats a participar activament de la Plataforma i el que suposa de feina 
extra tenir una CE inestable.  
S’han presentat les següents candidatures: 
Marian Vives Barcelò- representant d’Amadiba al càrrec de Presidenta 
Juana Lozano Plaza- representant de Creu Roja al càrrec de Secretaria 
Xavier Torrens Prats- representant  d’Espiral al càrrec de tresorer. 
Cristina Robles Chasco – representant de l’ONCE al càrrec de vocal. 
Josep Lluis Riera Moll – representant de Fundació Maria Ferret –al càrrec de vocal 
Mª Magdalena Morey – representant de Projecte Home- al càrrec de vocal. 
Totes son elegides per unanimitat.  
 
 

 
11. Congrés Estatal de Voluntariat 
 
Marian Vives, presidenta de la Plataforma, explica les reunions a les que s’està 
participant com a Plataforma 
 
12. Precs i preguntes. 
 

Sense mes temes a tractar finalitza l’assemblea general 2014 de la Plataforma 
del Voluntariat de les Illes a les 21.30h. 
 
 
 
 
 
Juana Lozano Plaza 
Secretaria de la PLAVIB 
 


