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Introducció: 

 

La Plataforma de Voluntariat de les Illes Balears es va crear el maig de 2006, desprès d’un 

llarg període de feina i reflexió de moltes entitats, per tal d’enfortir i potenciar el Voluntariat 

d’aquestes Illes. La situació i perspectives de futur es centren ara mateix en enfortir les 

relacions entre el moviment associatiu, societat i administració per tal de propiciar l’espai 

adient per desenvolupar iniciatives i estratègies que ens duguin cap a un voluntariat de 

qualitat. 

 

En una societat a on els valors cada cop pareix que s’allunyen més de l’altruisme, el 

voluntariat segueix essent una base sòlida, però que hem de saber treballar per tal de que 

no es perdi. 

 

El treball en xarxa és metodologia a seguir per tal d’assolir els objectius que ens proposem. 

 

Però amb tot, no podem oblidar la corresponsabilitat i les obligacions que l’Administració ha 

de tenir en matèria de Voluntariat segons la normativa vigent. Per aquest motiu treballar 

conjuntament és una passa qualitativa a l’hora de xerrar de voluntariat i accions a 

desenvolupar. En aquest sentit, tampoc volem deixar de banda a la resta d’agents que poc a 

poc apareixen com puguin ser; els centres educatius, la Universitat, les empreses...totes les 

relacions que es van creant no poden passar de llarg. 
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Perspectiva de futur 

 

La Plataforma del Voluntariat, vol amb les seves accions potenciar el voluntariat dins les 

entitats pròpies, però amb l’objectiu de seguir sumant entitats i recolzar totes aquelles 

iniciatives que donen suport a l’acció voluntària.  

En els temps que ens toca viure hem de diferenciar l’acció voluntària del civisme, les bones 

costums i la bona educació. Sense deixar de banda cap opció però defensant l’acció 

voluntària dins el marc d’una organització sense afany de lucre, amb el recolzament per part 

de les entitats a les persones que fan del voluntariat la seva eina de participació social.  

Un voluntariat organitzat amb els suports de formació necessaris, amb els professionals al 

costat dels voluntaris i amb espais de debat per tal de fomentar la participació i aconseguir 

una vertadera transformació social. 

Per tot això cal desenvolupar de forma coherent els objectius establerts als estatuts de la 

Plataforma. 

Els tres aspectes a treballar conjuntament amb l’administració son tres: 

 

1- Legislació, després de casi 10 anys d’un llarg pelegrinatge per totes les 

administracions a dia d’avui les competències en matèria de Voluntariat estan 

adscrites a la Conselleria de Transparència, Cultura i Esport, concretament a la 

Direcció General de Participació i Transparència. En aquest sentit, el voluntariat és 

una matèria transversal i d’aquesta forma ens agradaria que fos tractat. Trobem 

accions voluntàries a benestar social, a medi ambient, a cultura, a joventut, a 

educació, salut...I les persones voluntàries son joves, gent gran, dones, homes, 

immigrants... si bé és cert que considerem que Conselleria de Presidència pot tenir 

una visió més general de tot el Govern i que seria la més adient, el que importa és 

que a dia d’avui les competències en matèria de voluntariat estan adscrites a una 

direcció general en concret i que s’ha començat a desenvolupar la llei 3/1998 del 

Voluntariat de les Illes, casi 17 anys més tard. El passat mes d’octubre es va aprovar 

la llei del voluntariat estatal i haurem de mirar quines adaptacions s’haurà de fer a la 

nostra normativa autonòmica, quin desenvolupament manca per fer i cap a on va la 

legislació en matèria de voluntariat.  

 

2- Formació: la formació és l’element que ens aglutina a totes les entitats membres de 

la Plataforma, el poder transmetre, compartir i intercanviar formació ens fa més rics, 

mes àgils i sobre tot ens facilita la nostra tasca. Des de la Plataforma anualment 

s’ofereixen diferents formacions, bàsiques i especifiques a persones voluntàries i a 

responsables de voluntariat d’entitats. Formacions de tot tipus des d’atenció a 

persones fins a creació de plans de voluntariat, on les entitats poden participar de 

forma activa des de la demanda de formació fins al disseny i avaluació. Però volem 

ampliar la nostra formació als més joves entrant als instituts i centres d’educació 

secundaria, i donar eines formatives a tots aquells interessats en formar-se en 

voluntariat. No podem deixar d’esmentar aquella frase del nostre amic Pedro M. 
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Uruñuela que ens recorda “ A nadar, se aprende nadando a ciudadanear se aprende 

ciudadaneando”. Així hem d’acostar-mos als més joves i donar l’oportunitat de que 

coneguin el voluntariat com a part del seu aprenentatge de vida, com a eina de 

participació social.  

  

3- Visibilitat de l’acció voluntària: ningú posa en dubte la tasca de les persones 

voluntàries, molts dels programes i projectes que desenvolupem les entitats son 

gràcies a la seva labor desinteressada i insubstituïble. Donar veu a totes aquelles 

persones que diàriament fan possibles milers d’accions i donar llum a tots els 

programes i projectes de voluntariat és també la nostra tasca. 

 

Així des de la Plataforma del Voluntariat ens marquem tres línies d’acció a desenvolupar 

durant aquest període 2016-2017, que estan lligades als àmbits a treballar amb 

l’administració i amb les nostres pròpies entitats i totes aquelles que es vulguin sumar a fer 

xarxa en favor del voluntariat a les nostres Illes.  

 

1. Incidència politico-social 

2. Sensibilització sobre voluntariat 

3. Formació 

4. Suport a les entitats 
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Línies d’acció prioritàries 

 

 

OBJECTIU GENERAL I ESPECIFICS PER A CADA LINIA D’ACCIÓ  

 

Línia 1: Incidència politico – social 

 

Objectiu general:  

Potenciar les relacions externes de la Plavib en relació a l’àmbit de les administracions 

publiques, fent especial referencia a les polítiques de voluntariat, a efectes d’aconseguir el 

desenvolupament normatiu en matèria de voluntariat a la nostra comunitat i l’adaptació a 

les noves realitats de la nostra legislació. Potenciant al mateix temps les relacions amb la 

resta d’agents que participen en la dinamització del voluntariat, centres educatius, 

universitat, altres entitats i xarxes i empreses  

Objectius específics: 

 

 Incrementar la nostra capacitat d’incidència social i política de forma que ens permeti ٭

assolir front els poders públics la funció de defensa de l’acció voluntària. 

 

 Incidir en el desenvolupament normatiu en la nostra comunitat i avançar cap a l’adaptació ٭

de la normativa autonòmica a l’estatal en aquells aspectes que siguin positius per a les 

entitats i les persones voluntàries de les Illes.   
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Línia 2: Sensibilització sobre voluntariat 

 

Objectiu general:  

 

Reivindicar i aprofundir en el sentit i la funció social de l’acció voluntària per tal de promoure 

la reflexió sobre la mateixa i aconseguir així una millor defensa de la pròpia acció voluntària 

com a forma de participació social i agent de la transformació social. 

 

Objectius específics: 

 

 .Dotar al voluntariat i a la Plataforma d’una major visibilitat i projecció social ٭
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Línia 3: Formació sobre voluntariat 

 

Objectiu general: Crear espais formatius i d’intercanvi per tal de millorar la formació de les 

persones voluntàries i les entitats de voluntariat.  

 

Objectius específics: 

 

 Elaborar l’oferta formativa per a les entitats membres, potenciant els intercanvis en temes ٭

formatius i d’experiències. 

 

 Donar a conèixer noves realitats i metodologies en matèria de voluntariat on estiguin ٭

present altres agents socials.  
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Línia 4: Suport a les entitats  

 

Objectiu general:  

 

Donar els suports tècnic en matèria de voluntariat que necessitin les entitats, en especial les 

adaptacions a les noves realitats legislatives i al compliment del codi ètic de la Plataforma.  

 

Objectius específics: 

 

 Crear espais de debat i reflexió sobre temes d’actualitat i elaborar eines per a la millora de ٭

la gestió del voluntariat en el si de les entitats.  

 

  .Elaborar eines per a la millora de la gestió del voluntariat en el si de les entitats ٭

 

 .Treballar per una millor gestió de la transparència de la PLAVIB ٭

 

 Optimització de recursos ٭

 

   

 

 

 

 

 


