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PRESENTACIÓ 
 

La Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears (PLAVIB) és una organització d’àmbit 

autonòmic, sense afany de lucre, que treballa per promoure espais de coordinació i 

col·laboració entre entitats que promouen l’acció voluntària. 

La PLAVIB fou creada l’any 2006 per un total de 14 entitats. En l’actualitat hi trobem 

fins a 30 entitats de les Illes: 

 Amadiba 

 Amadip-esment 

 Amiticia 

 Apneef- Associació de Persones amb Necessitats Especials d’Eivissa i 

Formentera 

 Aproscom- Associació  

 Associació DIME, cuenta con nosotros 

 Associació de Voluntaris d’Eivissa 

 Cáritas Mallorca 

 Club Esportiu Blau 

 Creu Roja Illes Balears  

 Espiral- entitat prestadora de serveis de serveis a la joventut 

 Feaps Balears- Federació 

 Fundació Aldaba 

 Fundació IRES 

 Fundació de joves navegants de Balears 

 Fundació Kairós 

 Fundació Maria Ferret 

 Fundació Tutelar CIAN 

 GDEM- Grups d’esplai de Mallorca 

 Metges del Món- Balears 

 OJE -Organització Juvenil Espanyola 

 ONCE- Balears 
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 Organització Mater Misericordia 

 Predif- Illes Balears 

 Probens 

 Projecte Home - Projecte jove 

 Projecte Naüm – Germanes de la Caritat 

 Santa Maria Sense Fronteres 

 Sonrisa Mèdica  

 Telèfon de l’Esperança 

 

Les entitats de la PLAVIB treballen amb 6.875 persones voluntàries de totes les Illes 

Balears. En percentatge desagregats per sexes un 54 % de dones i un 46% d’homes. 

La PLAVIB té com a objectius: 

1- Promoure el voluntariat en la societat i sensibilitzar a aquesta sobre l’activitat 

de les diferents entitats que hi formen part. 

2- Intercanviar experiències de treball i facilitar la col·laboració entre els 

components de la Plataforma i d’altres plataformes a nivell autonòmic i estatal. 

3- Estudiar la realitat jurídica existent i promoure en conseqüència els marcs 

jurídics que permetin potenciar el voluntariat. 

4- Participar de forma permanent en l’elaboració de propostes sobre polítiques i 

programes de voluntariat que desenvolupi l’administració a tots els nivells. 

5- Servir de marc per a la defensa dels interessos i de la independència de les 

entitats en la tasca de promoció del voluntariat. 

6- Qualsevol altra finalitat de foment, desenvolupament i enfortiment del 

voluntari/a. 

 

Cal dir que l’assemblea general del mes de juny va donar de baixa per inactivitats les 

següents entitats: Abex, associació balear d’exalcohòlics i Associació Banco de 

Conocimiento. 
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L’any 2015 el voluntariat ha estat present a molts de debats i punts de trobada. El mes 

de març vàrem organitzar les II Jornades de Voluntariat a les Illes, amb la 

col·laboració de Caixa Colonya. Un espai de reflexió i debat que volem seguir 

construint any rere any.  

Per primera vegada, des de que tenim llei de voluntariat a les Illes, s’ha constituït el 

Fòrum del Voluntariat, on el president de la Plataforma és el vicepresident segon i on 

la Plataforma aporta a 9 dels seus membres entre les persones voluntàries de les 

entitats membres.  

Poc a poc el compromís amb el voluntariat es va arrelant i per segon any hem tingut 

conveni de col·laboració en matèria de voluntariat amb el Govern de les Illes. 

Per primera vegada hem organitzat una trobada lúdica per a persones voluntàries de 

les nostres entitats on han pogut gaudir d’activitats i d’un entorn natural a la finca 

escolta de Sa Torrentera. 

Entitats d’Eivissa i Formentera han entrat a formar part de la xarxa de voluntariat que 

vol ser la Plataforma, donant, així, una visió més global la realitat del voluntariat a les 

illes. La Plataforma ha crescut en nombre d’entitats membres i també en nombre de 

col·laboracions i assessories.  

Des del mes de juny tenim nova comissió executiva que combina experiència i cares 

noves. Des d’aquí no podem deixar passar la feina de la comissió d’ètica, persones 

voluntàries que desenvolupen la seva acció voluntària en el si de la seva entitat i que 

desprès dediquen temps i esforç a la resta d’entitats de la Plataforma per tal de ajudar 

i donar respostes a temes de codi ètic i de com feim les coses des de les entitats de 

voluntariat, per tal de deixar constància que no tot val. 

 

El 2016, començarem l’any amb una cessió d’espai per part de l’Ajuntament de Palma 

fet que ens ajudarà a tenir un kilòmetre 0 del voluntariat, on persones i entitats ho 

tindran més fàcil per trobar-nos i poder crear espais d’intercanvi i consultes. Aquest 

any haurem de donar respostes a les novetats legislatives que a nivell estatal s’han 

produït en matèria de voluntariat i veure com adaptem la nostra legislació a la realitat 
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que ens toca viure ara, com feim compatibles totes les inquietuds i moviments que es 

creen al voltant del voluntariat, com donam eines als més joves per tal que coneguin 

l’acció voluntària i vulguin formar part... 

I no podem deixar de dir que aquest 2016, la Plataforma està de festa, el mes de maig 

del 2006, 14 entitats de voluntariat de les Illes varen impulsar la creació del que és 

avui la plataforma. Així que, molts d’anys per totes les entitats i voluntaris.  

 

 

Palma, maig 2015 
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LA PLAVIB 
 

La PLAVIB funciona de manera assembleària, l’assemblea és l’òrgan de govern i tria 

una Comissió Executiva responsable d’executar les decisions i els acords. 

Es regeix pels estatuts i pel codi ètic que totes les entitats han adoptat, com a marc 

jurídic té la Llei de Voluntariat de les Illes Balears. 

 

La Comissió Executiva 
 
Aquesta comissió desenvolupa, juntament amb la secretaria tècnica, el dia a dia de la 

Plavib. 

 

La Comissió Executiva, que es va renovar el mes de juny de 2015, està composada per 

les següents persones: 

President: Xavier Torrens Prats  (espiral – 

entitat prestadora de serveis a la joventut) 

Secretaria: Mª Antònia Vives Barceló 

(Amadiba) 

Tresorera: Ulla Ericson (Projecte Home)  

Vocalies: Juana Lozano Plaza (Creu Roja 

Balears), Aina Canoves (Fundació Maria 

Ferret) i Juan Francisco Munar (Predif)  

La Secretaria Tècnica 

La figura de secretaria tècnica de la Plataforma té com objectiu fer d’enllaç entre les 

entitats i gestionar el dia a dia dels diferents projectes i programes.  

L’equip de la secretària tècnica està format per na Marga Gayà i en Gerard March.  
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PROGRAMA CONSOLIDACIÓ DEL VOLUNTARIAT - IRPF 
 

Juntament amb la Plataforma del Voluntariado de España (PVE) hem desenvolupat el 

programa Consolidació del voluntariat amb càrrec a la subvenció d’IRPF. 

Amb l’objectiu de consolidar la Plataforma del Voluntariat de les Illes com una xarxa de 

participació, global, dinàmica, eficaç i que serveixi de nexe d’unió entre els seus 

membres per tal d’intercanviar experiències, oferir suport enfront de problemes 

comuns, crea espais de debat, col·laborar amb les diferents administracions i crear 

iniciatives entorn al voluntariat sorgeix el programa. 

S’han desenvolupat diferents línies d’actuació: 

- Línia d’informació 

- Línia de sensibilització i divulgació 

- Línia formativa 

 

Objectius específics:  
Els objectius del programa Xarxes han estat: 
 

1. Atendre persones voluntàries i derivar-les per a la seva incorporació als serveis 

d'atenció a persones en exclusió o risc d'exclusió, a través de mecanismes àgils 

i accessibles 

 

2. Atendre persones amb necessitats socials en la resposta a la seva demanda de 

voluntariat a través de mecanismes àgils i accessibles 

 

3. Formar persones voluntàries de tot l'estat per desenvolupar la seva funció 

social en l'atenció a persones en exclusió o risc d'exclusió, desenvolupant un 

programa de formació inicial i preparació del voluntariat amb criteris formatius 

comuns i generals a tot l'estat. 

 

4. Comunicar i difondre les activitats del programa 
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ACTIVITATS DE LA PLATAFORMA  
 

Activitats inici final  
Nombre de 
participants  

Formació Bàsica de Voluntariat  30 de gener  30 de gener  13 

Formació Bàsica de Voluntariat  17 d’abril 17 d’abril 9 

Formació Bàsica de Voluntariat  16 de maig 16 de maig 12 

Taller de Transferències i canvis posturals 29 de juny 29 de juny 13 

Formació Bàsica de Voluntariat 10 de juliol 10 de juliol 11 

Formació Bàsica de Voluntariat 30 d’octubre 30 d’octubre 13 

Formació Bàsica de Voluntariat  (Alcúdia) 
19 de 
novembre 

19 de 
novembre 

16 

Servei d’atenció de la: Línia 900 de Atenció 
telefònica a persones voluntàries 

Gener Desembre 329 

Assessoria online mitjançant formulari a 
persones voluntàries o interessades 

Gener Desembre 371 

Derivació de persones voluntàries a entitats 
de la Plataforma  

Gener Desembre 124 

Seguiment de les persones voluntàries en el 
procés d’incorporació als programes de 
voluntariat 

Gener Desembre 82 

Reunions amb responsables polítics 
presentació document propostes en matèria 
de voluntariat per un programa electoral 

Gener Desembre  

Presentació de la memoria 2014 Abril Abril  

Entrevistes a mitjans de comunicació Gener Desembre  

II Jornada de voluntariat a Menorca  
  
10 de maig 
 

10 de maig 28 
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II Jornada de voluntariat a Eivissa  17 de maig 17 de maig 40 

II Jornada de voluntariat a Mallorca 21 de maig 24 de maig  42 

Visites a la plana web  Gener  Desembre  14.146  

I Jornada Lúdica de Voluntaris setembre setembre 36 

Edició Butlletí electrònic  Gener  desembre  
1490 
subscriptors 

Preparació del Fòrum del voluntariat de les 
Illes  

Octubre Novembre  52 

Participació al Fòrum del voluntariat de les 
Illes  

Setembre 
Novembre 
 

174 

Activitats de dia 5 de desembre  
5 de 
desembre 

5 de 
desembre 

300 

Estudi sobre entitats de voluntariat a les 
illes 

Setembre  novembre  

Estudi sobre la formació que volen les 
persones voluntàries 

Novembre  desembre  
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RELACIONS AMB ALTRES ENTITATS 
 
En relació a la PVE des de la Plataforma del Voluntariat de les Illes s’ha participat a: 

- Campanya “X tantos” impulsada per la PVE per tal de sensibilitzar a la 

població de la importància d’assenyalar la casella d’altres fins socials de 

l’IRPF 

- Participació a l’assemblea de la PVE 

- Participació a la Escuela de Otoño 

 

S’han mantingut contactes amb diferents entitats de les Illes per tal d’explicar que es 

fa des de la PLAVIB i convidar-los a formar part d’aquesta: 

- Museu El Baulard de Palma  

- Voluntaris per Eivissa (finalment va a formar part de la Plataforma) 

- Caritas Eivissa 

- Apneef (finalment va a formar part de la Plataforma) 

- Sonrisa medica (finalment va a formar part de la Plataforma) 

- Club esportiu Blau (finalment va a formar part de la Plataforma) 

- Fundació Tutelar Cian (finalment va a formar part de la Plataforma) 

- Club de futbol el Rotlet del Molinar 

- Associació Juvenil ONIT de Pollença 

 

Com es habitual s’ha participat a una jornada a la UOM de la UIB per tal de donar a 

conèixer l’acció voluntària entre els participants.  
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RELACIONS AMB ADMINISTRACIONS I PARTITS POLÍTICS 

 
L’any 2015 s’han mantingut diverses reunions amb els responsables polítics, abans de 

les eleccions i un cop s’han constituït els nous equips de Govern.  

Abans de les eleccions es varen mantenir diverses reunions amb responsables de 

l’Ajuntament de Palma per veure la viabilitat de la cessió d’un espai municipal per a la 

Plataforma. 

I un cop constituïts els nous equips s’han mantingut reunions de presentació amb: 

1- Ajuntament de Palma: quatre reunions, 1 amb el batle i el regidor d’Igualtat, 

joventut i drets cívics, tres amb els dos regidors de Participació.  

2- Consell de Mallorca amb el Vicepresident i Conseller de Participació.  

3- Govern de les Illes, amb la Consellera de transparència, participació i cultura i 

amb el director general de transparència. No podem oblidar que les 

competències en matèria de voluntariat estan adscrites a la conselleria de 

Transparència, Cultura i Esports i concretament a la Direcció General de 

Transparència i participació.  

S’ha realitzat assessories en matèria de voluntariat al Consell de Menorca, Ajuntament 

de Campos, Ajuntament de Pollença, l’Ajuntament de Vila i a l’Institut Mallorquí d’Afers 

Socials del Consell de Mallorca. 

El mes de setembre es va mantenir una reunió amb els representants del Grup MÉS 

per Mallorca on es varen donar a conèixer la situació de la Plataforma en relació a la 

manca d’espai, al no desenvolupament de la Llei i la preocupació per la nova llei 

estatal, la manca de visibilitat que es dona a l’acció voluntària. Fruit d’aquella primera 

reunió des de la Comissió Executiva es va començar a treballar el document “Propostes 

en matèria de voluntariat pels programes electorals 2015”, que posteriorment s’ha 

distribuït entre totes les opcions polítiques que participaran a les eleccions municipals i 

autonòmiques 2015. 

S’ha participat a la presentació de programes electorals que ens varen convidar, 

concretament a les presentacions dels programes del PP i del PSOE.  
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RELACIONS AMB ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ I XARXES SOCIALS 
 

El 2015 s'han realitzat una gran tasca amb els mitjans de comunicació, la difusió de la 

Plataforma i els programes que desenvolupem ha estat present en premsa, televisió i 

ràdio. Membres de la Plataforma han realitzat un total de 18 entrevistes presencials en 

diferents mitjans.  

Estava previst un impacte concret amb la presentació de la memòria 2014 i el dia del 

voluntariat i ens hem vist, en ocasions desbordats pels mitjans. Només s'han 

comptabilitzat a efectes de memòria les entrevistes presencials no les entrevistes 

telefòniques realitzades a membres de la Comissió Executiva per ràdios i mitjans 

escrits. En aquest sentit cal assenyalar que la realització de les jornades de voluntariat 

a Menorca i Eivissa durant el mes de maig va fer que els mitjans d'aquestes illes 

s'interessessin pel voluntariat.  

La presència en xarxes socials i l'actualització contínua de la pàgina web ha fet que 

tinguem periodistes que ens segueixen i contactin directament quan surt un tema 

relacionat amb el voluntariat.  

Estam presents a Facebook amb 1980 seguidors a 30 de desembre i a Twitter amb 324 

seguidors a 30 de desembre.   
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CONVENI DE COL·LABORACIO EN MATERIA DE VOLUNTARIAT ENTRE 
LA CONSELLERIA DE FAMILIA I BENESTAR SOCIAL I LA PLATAFORMA 
 
Es va renovar el conveni de col·laboració entre la Conselleria de Família i Benestar 

Social i la Plataforma del Voluntariat de les Illes. 

El conveni te com objectius principals:  

 

1- donar una resposta integral en matèria de voluntariat a la ciutadania,  

2- oferir un espai de formació, informació i consulta en temes de voluntariat  

3- acostar el món del voluntariat a la població general. 

 

El conveni ha tingut una vigència de l’1 de gener de 2015 al 31 de desembre de 2015. 
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CONVENIS AMB AJUNTAMENTS  
 
Des de l’any 2014 ajuntaments de Mallorca s’han dirigit a la Plataforma amb la intenció 

de signar un conveni de col·laboració i assessorament en matèria de voluntariat.  

 

Els ajuntament que han continuat amb conveni propi durant l’any 2015 han estat 

 

            - Ajuntament d’Alcúdia   

            - Ajuntament de Sant Llorenç del Cardassar.  

 

Aquests convenis inclouen unes formacions bàsiques de voluntariat als municipis i un 

assessorament en matèria de voluntariat als tècnics de les corporacions municipals.  
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II JORNADES DE VOLUNTARIAT A LES ILLES 
 
Durant el mes de maig, vàrem realitzar les II Jornades de Voluntariat de les Illes, 

replicant les mateixes dinàmiques a Menorca, Eivissa i Mallorca, vàrem reunir a 110 

persones per xerrar de voluntariat. (28 a Menorca, 40 a Eivissa i 42 a Mallorca)   

Trobada de persones voluntàries de diverses entitats o persones interessades en el 

món del voluntariat. Les jornades es varen fer a Menorca, Eivissa i finalment a 

Mallorca. Durant els dissabtes dies 16, 21 i 28 de març. 

Tal i com estava previst es va seguir la mateixa metodologia i dinàmica. La jornada 

començava amb una ponència marc resum de les conclusions del Congres Estatal, 

desprès es convidava a debatre en grups. Els grups de treball analitzaren i faren 

propostes envers a tres gran propostes, extretes de les conclusions del congres: 

1-Desenvolupament dels codis ètics, autoregulació. 

2- Reconeixement i visibilitat a societat, entitats i mitjans. 

3- Formació. 

Amb aquestes jornades es volia crear un espai de debat i reflexió entre les persones 

voluntàries i representants de les entitats de voluntariat.  

 

Entre les conclusions hi trobem: 

 

1- En temes d'ètica cal revisar els 

nostres codis i donar-los a conèixer.  

2- Pel que fa a la formació cal demanar 

a les persones voluntàries quina 

formació volen i com la volen.  

3- En temes de reconeixement les 

persones voluntàries valoren el 

reconeixement però no és una 

prioritat.  

 

De cara al 2016 es repetiran les jornades proposant com a tema experiències 

transformadores en matèria de voluntariat.  
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I JORNADA LÚDICA DE VOLUNTARIS 
 
Amb l’objectiu de crear un espai lúdic i de intercanvi es va convidar als voluntaris i 

voluntàries de les entitats de la Plataforma a participar d’una activitat lúdica a la finca 

escolta de Sa Torrentera.  

 

Durant tota una jornada es varen organitzar diferents activitats i les persones 

interessades anaven realitzant les propostes, les activitats foren 

 

Activitat Entitat responsable 

Neules  Fundació Maria Ferret 

Taller de risoteràpia Sonrisa Mèdica 

Jocs del món Fundació Maria Ferret 

Visita al Talaiot de Son Fred Fundació Maria Ferret 

Tir amb arc Espiral 

Nordic Walking Predif-IB 

Xapes Plataforma del Voluntariat 

Cafè dinamitzat Plataforma del Voluntariat 
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PARTICIPACIÓ AL FÒRUM DEL VOLUNTARIAT DE LES ILLES 
 
L’any 2015 va finalitzar una part del procés de desenvolupament de la Llei del 

Voluntariat de les Illes amb la creació del Fòrum del Voluntariat. 

Des de l’any 2014 la Plataforma Voluntariat ha estat treballant i fent aportacions a 

aquest decret de creació.  

El passat mes de setembre fou aprovat el decret i el mes de desembre es va convocar 

la primera reunió.  

Des de la Plataforma es vol participar a totes les comissions de feina que s’han creat o 

es que creïn en aquest fòrum per tal de donar la visió de les entitats de voluntariat.  
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