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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 

29 entitats de les Illes: 

▪ Amadiba 

▪ Amadip-esment 

▪ Amiticia 

▪ Aproscom- Associació  

▪ Associació DIME, cuenta con nosotros 

▪ Associació de Voluntaris d’Eivissa 

▪ Cáritas Mallorca 

▪ Club d’Esplai l’Encarnació 

▪ Club Esportiu Blau 

▪ Creu Roja Illes Balears  

▪ Espiral- entitat prestadora de serveis a la joventut 

▪ Fundación Aldaba 

▪ Fundació IRES 

▪ Fundació de joves navegants de Balears 

▪ Fundació Kairós 

▪ Fundació Maria Ferret 

▪ Fundació Tutelar CIAN 

▪ Mans Unides 

▪ Metges del Món- Balears 

▪ OJE -Organització Juvenil Espanyola 

▪ ONCE- Balears 

▪ Organització Mater Misericordia 

▪ Plena Inclusión  
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▪ Predif- Illes Balears 

▪ Probens 

▪ Projecte Home - Projecte jove 

▪ Projecte Naüm – Germanes de la Caritat 

▪ Sonrisa Mèdica  

▪ Telèfon de l’Esperança 

 

Les entitats de la PLAVIB treballen amb 5.965 persones voluntàries de totes les Illes 

Balears. En percentatge desagregats per sexes un 63,5% de dones i un 36,5% d’homes. 

En relació a l’any 2016 observem una baixada de nombre de persones voluntàries a les 

entitats, potser degut a: depuració de bases de dades d’entitats grans, a la baixada de 

persones a l’atur, a la falta d’una gran campanya de sensibilització. La distribució per 

sexes ens indica que si abans el percentatge era d’un 54% dones i un 46% homes amb la 

davallada de persones voluntàries els percentatges han variat i es nota una major 

presencia femenina al moviment voluntari. 

 

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

següents entitats: Gdem- grups d’esplai de Mallorca, Joves Navegants i que Apneef va 

comunicar la seva baixa. 

 

L’any 2016 la Plataforma ha fet 10 anys, sense renou, poc a poc mirant cap a un 

voluntariat més plural, divers, intergeneracional i obert. El voluntariat ha estat present a 

molts de debats i punts de trobada. El mes de novembre vàrem organitzar les III 

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, tots els grups parlamentaris varen tenir damunt la taula una 

declaració institucional en favor del voluntariat a les Illes, on tots els grups es varen 

comprometre a  

 

1- A donar l’impuls necessari per tal que en aquesta comunitat tinguem una 

normativa adaptada a la realitat del S.XXI, inclusiva, plural, on tinguin cabuda totes 

les persones i on les entitats siguin l’eix de tota acció voluntària. 

 

2-  A posar cara i ulls a la realitat del voluntariat a les nostres illes impulsant les eines 

necessàries per tal de poder tenir una radiografia actual de la situació del 

voluntariat.    

 

Es cert, que algunes entitats ens han deixat però també és cert que han entrat de noves, 

disposades a participar i a sumar esforços per tal que el voluntariat a les Illes estigui 

present a totes les agendes tots els dies de l’any.  

 

El 2017, començarem l’any renovant la cessió d’espai per part de l’Ajuntament de Palma 

fet que ens ha d’ajudar 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.  

 

Palma, maig 2017 
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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, la formen 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), 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 Dinamització 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 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 Data o període 
Nombre de 

participants 

Formació Bàsica de Voluntariat  28 de gener 22 

Formació Bàsica de Voluntariat  12 de març 7 

Formació Bàsica de Voluntariat   19 de maig 12 

Formació Bàsica de Voluntariat  10 de setembre 24 

Formació Bàsica de Voluntariat  17 de novembre 6 

Formació Bàsica de Voluntariat a alumnes 

de l’IES Bendinat 
13 de juny 39 

Formació Bàsica de voluntariat a alumnes 

de CC Sant Pere de Palma 
17 d’octubre 50 

Formació específica de voluntariat  Jocs per 

infants i joves  
3 de setembre 15 

Formació especifica de voluntariat 

multitallers per infants i joves  
12 de novembre 8 

Formació especifica sobre legislació i 

voluntariat a tècnics del Consell Insular de 

Menorca 

27 d’octubre 15 

III Jornada de voluntariat a Menorca  15 d’octubre 23 

III Jornada de voluntariat a Eivissa  8 d’octubre 21 

III Jornada de voluntariat a Mallorca 5 de novembre 49 

Xerrada sobre voluntariat i les entitats de la 

Plataforma a la UOM  
14 de gener 28 

World Cafè sobre Voluntariat – Casal de la 

Calatrava 
11 de febrer 7 
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Participació al Fòrum del voluntariat de les 

Illes  
11 de maig  

Xerrada informativa sobre camps de 

voluntariat internacional- SCI 
19 maig 12 

Presentació de la memòria 2015 1 de juny 8 

Exposició entitats de voluntariat a l’IES 

Bendinat  
12 de juny  

Participació al Parking Day de l’Ajuntament 

de Palma  
16 de setembre 20 

Participació a la trobada de tècnics de la 

PVE - Astúries 
27 d’octubre  

World Café Voluntariat a fundacions tutelars 14 de novembre 8 

Xerrada sobre ètica i voluntariat 1 de desembre 13 

Activitats de dia 5 de desembre  5 de desembre 300 

Acte institucional al Parlament de les Illes 7 desembre 12 entitats 

Exposició entitats de voluntariat al 

Parlament de les Illes 
7 desembre   

Exposició entitats de voluntariat al Palma 

Arena  
12 de desembre   

Estudi sobre la formació que volen les 

persones voluntàries 
novembre  92 

Servei d’atenció de la: Línia 900 de Atenció 

telefònica a persones voluntàries 
gener – desembre 243 

Assessoria online mitjançant formulari a 

persones voluntàries o interessades 

gener – desembre 
410 

Assessories presencials entitats i/o 

administracions 

gener – desembre 
19 
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Derivació de persones voluntàries a entitats 

de la Plataforma  

gener – desembre 
113 

Seguiment de les persones voluntàries en el 

procés d’incorporació als programes de 

voluntariat 

gener – desembre 

74 

Reunions amb responsables dels grups 

parlamentaris  per la presentació document  

Declaració institucional de suporta al 

voluntariat de les Illes  

novembre – desembre 10 

Entrevistes a mitjans de comunicació gener – desembre 14 

Visites a la plana web  gener  28.051 

Edició Butlletí electrònic  gener – desembre 
1700 Enviaments 

bimensuals 
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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 la Trobada de tècnics de la PVE 

Des del mes de 14 de març som membres del Tercer Sector Social de les Illes Balears 

(TSSIB) i participem a les reunions d’aquesta federació  

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: Banc d’aliments, Juventud Idente, 

Associació de Joves Onit. 

 

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 2016 s’han mantingut diverses reunions amb els responsables polítics, tan de 

l’Ajuntament de Palma, com del Consell de Mallorca i de Menorca com del Govern de les 

Illes.  

Durant el mes de novembre ens varem reunir amb tots els grups parlamentaris per tal de 

presentar el document “Suport al voluntariat de les Illes”, reunions que varen acabar dia 7 

de desembre amb la lectura al Parlament de les Illes de la Declaració Institucional de 

Suport del Parlament al Voluntariat de les Illes.  

 

1- Ajuntament de Palma: quatre reunions, una 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 a les següents 

administracions: al Consell de Menorca, 

Ajuntament de Palma, Institut Mallorquí 

d’Afers Socials del Consell de Mallorca, 

Ajuntament de Mancor de la Vall, 

Ajuntament de Felanitx i Fundació 

Dependència.  
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RELACIONS AMB ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ I XARXES SOCIALS 
 

El 2016 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 14 entrevistes presencials en 

diferents 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.  

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 2.190 seguidors i a Twitter amb 512 seguidors a 30 de 

desembre.   
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CONVENI DE COL·LABORACIO EN MATERIA DE VOLUNTARIAT ENTRE LA 
CONSELLERIA TRANSPARENCIA, CULTURA I ESPORTS I LA PLATAFORMA 
 

El mes de setembre es va signar el conveni de col·laboració entre la Conselleria de 

Transparència, cultura i Espot 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 2016 al 30 de setembre de 2017. 
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III JORNADES DE VOLUNTARIAT A LES ILLES 
 

Durant el mes de novembre, vàrem realitzar les III Jornades de Voluntariat de les Illes, 

amb el suport de l’Estalvi Ètic de Caixa Colonya. Replicant les mateixes dinàmiques a 

Menorca, Eivissa i Mallorca, vàrem reunir a 93persones per xerrar de voluntariat. (23 a 

Menorca, 21 a Eivissa i 49 a Mallorca)   

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

del voluntariat. Les jornades es varen fer a Eivissa dia 8 d’octubre, a Menorca dia 15 

d’octubre i finalment a Mallorca dissabte 5 de novembre. 

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

començava amb una taula rodona on es plantejava als convidats que és crisi per a ells, a 

la seva entitat i com actuaven front aquesta crisi. Es varen convidar representants 

d’entitats que treballaven en temes d’aliments, de moviments migratoris i atenció a les 

persones, com a mostra de diferents tipus de crisi. 

Desprès de la taula rodona els participants s’havien inscrit prèviament a algun dels tallers 

que proposàvem: 

- Legislació- la llei estatal del voluntariat i la 

nostra llei 

- Emocions 

- Xarxes socials. 

Els grups de treball analitzaren i feren 

propostes envers a tres gran propostes, 

extretes de les conclusions del congres: 

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- Va agradar molt els tallers curs on els participants s’havien inscrit. 

2- Va agradar el format taula rodona amb preguntes als ponents on els participants 

tenien un espai per poder dir la seva.  
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