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ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 

Assistents: Fundación Aldaba( Margarita Segretin), Club esportiu Blau (Toni Martín), Espiral (Xavier 

Torrens) Creu Roja Balears (Juana Lozano) Amadiba (Marian Vives) Fundació Tutelar Cian (Ana 

Moragues) Caritas Mallorca (Maria del Señor Nadal) Fundació Ires (Aina Capellà) Projecte Home Balears 

(Ulla Erikson) Dime (Lola Garcia) Fundació Maria Ferret ( Josep Lluis Riera) Club Esplai L’Encarnació (Julio 

Vidal i Javi Marin) tècnics de la Plataforma (Gerard March i Marga Gayà) 

    

 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 

En relació a l’acta de la darrera assemblea s’inclou al punt d’assistents a n’Ulla Erikson de Projecte Home 

que no apareixia. I la representant de Caritas demana que s’aclareixi el significat de  les sigles CE i TSSIB  

S’aprova l’acta anterior per assentiment. 

 

2. Aprovació entrada noves entitats. 

S’explica que l’entitat Mans Unides ha demanat l’entrada a la Plavib però no ha enviat la documentació 
dins el termini establert. Malgrat això, se’ls convida a l’assemblea perquè la intenció de la Plavib és sumar 

i facilitar les coses; no assisteixen ni excusen assistència. 

Es procedeix a la presentació del Club d’Esplai l’Encarnació. Expliquen que són un grup de monitors i 
monitores voluntàries que ofereixen activitats de temps lliure per infants. Juana Lozano, de Creu Roja i 

vocal de la CE de la Plavib i representant de Creu Roja, demana per què volen ser membres de la Plavib; 
responen que per sumar, per obtenir assessorament i per aportar tot el que estigui a les seves mans.  

Pep Lluís Riera, com a membre de la comissió d’ètica, conta que han revisat anàlisi del funcionament i de 

la documentació d’aquesta entitat. Esmenta que no surt la paraula voluntariat als seus estatuts i aquest 

fet es curiós, tot i que en el cas de conèixer el funcionament dels esplais es sobreentén que és acció 
voluntariat. A més demana qui és qui aporta les quotes, ja que no acaba de quedar clar en la 

documentació, els representants de l’espai l’Encarnació responen que son els infants que participen. En 
Pep Lluis  explica que no es fa amb intenció de fiscalitzar sinó que ho fan perquè la seva funció és 

garantir que es compleixen els mínims establerts.  

S’aprova l’entrada del Club d’Esplai l’Encarnació per unanimitat.  

 

3. Sortida d’entitats. 

Hi ha tres entitats de les que fa molt de temps que no es tenen notícies, tampoc estan al dia de quotes. 
Aquestes entitats són: 

- Santa Maria sense fronteres: han demanat la baixa formal per escrit. S’ha fet la reclamació de les 

quotes pendents. Han contestat que es donen per assabentats i que intentaran posar-se al dia. 
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- Fundació joves navegants: la comissió d’ètica ha aconseguit contactar amb ells però la secretaria 
tècnica de la Plavib no.  Farem arribar per escrit (correu certificat) la informació sobre el deute pendent i 

esperarem resposta. 

- Gdem: primer ens havia arribat que s’activaven novament, desprès havia manifestat la seva intenció de 
donar-se de baixa però no formalment, l’equip que va posar de manifest aquest fet ha dimitit. Farem 

arribar per escrit (correu certificat) la informació sobre el deute pendent i esperarem resposta. 

Na Lola Garcia, de Dime exposa que podria haver un termini als estatuts en què les quotes pendents 
suposessin la sortida de l’entitat de la PLAVIB. S’exposa que és un motiu de sortida recollit però que no hi 

ha un termini definit i que és l’Assemblea que ha d’acabar prenent la decisió. 

 

4. Memòria d’activitats 2015. 

S’explica que es va fer l’acte de presentació de la memòria 2015 i que no va assistir cap mitjà de 
comunicació per primera vegada des de que s’organitza aquesta activitat. Juana Lozano comenta la seva 

preocupació pel poc interès que desperta el voluntariat al món de la premsa i assenyala que no podem 
oblidar-nos de seguir fent sensibilització que ja quan hi ha altres coses s’oblida amb facilitat el voluntariat   

Na Magarita Segretin de Fundación Aldaba diu que a la memòria s’ha de canviar el seu nom: es 

Fundación Aldaba i no Fundació Aldaba. 

S’aprova la memòria per assentiment. 

 

5. Proposta Pla d’acció 2016-2018 i comissions de feina. 

En Xavier Torrens comenta les línies de feina prioritàries. També fa referència a la creació del fòrum de 
voluntariat i a l’acord que han arribat tots els membres d’aquest de preparar-se les reunions abans per tal 

de ser més eficaços i eficients.  

Per la seva banda, na Marga Gayà comenta els objectiu i les accions del pla d’acció. Destaca 
especialment la importància de donar a conèixer quants som i què feim: encara no tenim dades 

definitives però hem començat a treballar el tema amb enquestes sobre voluntariat; si l’administració 

s’implica arribarem a més entitats i tindrem més dades.  

S’ha “d’aprofitar” la nova llei i el fòrum de voluntariat per impulsar i materialitzar reivindicacions 

històriques. Sempre hi ha hagut bona voluntat però no és suficient. 

Es comenta que s’ha de canviar el nº de cridades a la línia prioritària 2.  

Des de Dime demanen què s’ha previst respecte al objectiu d’aconseguir insercions a premsa gratuïtes o 
a preus reduïts. Marga Gayà explica que han fet alguns contactes i que hi ha mitjans de comunicació que 

fan preus reduïts per entitats; es continuarà negociant amb diferents mitjans. En aquest sentit, na Juana 

Lozano comenta que també és important generar notícies atractives per aconseguir el mitjans responguin 
a les convocatòries. 

Respecte a la formació (línia 3), es pretén conèixer les necessitats de formació dels voluntaris per 

encertar amb el que s’ofereix i augmentar el grau de participació. Na Marga Gayà explica que es faran 
trobades temàtiques (per exemple sobre fundacions tutelars) cada 2-3 mesos i que les properes 

formacions específiques sortiran a partir d’una enquesta segons els interessos dels voluntaris. 
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María del Señor, de Caritas demana què significa APS (aprenentatge i servei) i demana que no s’utilitzin 
sigles ja que dificulten la comprensió. 

Respecte a la línia prioritària 4, es recorda que l’objectiu de la Plavib sempre és sumar. S’ha de canalitzar 

millor la informació per tal de que tots ens “beneficiem” del que saben i/o tenen altres entitats. María del 
Señor opina que la Plavib és massa tècnica, que està molt distanciada dels voluntaris; s’explica que des 

de la CE els encantaria que participessin més voluntaris i no sols tècnics però està costat aconseguir-ho, 
el fòrum de voluntariat i les comissions de feina són les primeres passes.  

Es reflexiona sobre si la informació que s’envia arriba als voluntaris o es queda en el responsable de 

voluntariat ja que s’ha conegut que algunes activitats de la PLAVIB no s’han promocionat entre els 

voluntaris, el cas de les Jornades de Voluntariat. També s’admet que s’ha de fer un esforç per oferir 
formacions més atractives.  

En Pep Lluís Riera comenta que els congressos són molt atractius. Tal vegada es podrien sortejar 

assistències a congressos entre els participants de els diferents formacions. 

 

6. Liquidació pressupost 2015. 

Xavier Torrens, d’Espiral i President de la Plavib,  explica l’execució del pressupost.  

 

7. Pressupost 2016. 

S’explica que aquest any no s’ha convocat taula de tresorers per manca d’assistència els anys els 

anteriors i perquè tanmateix es feien preguntes a l’assemblea. 

Xavier Torrens explica el pressupost, es resolen alguns dubtes, concretament les quotes de les entitats 
membre i que la despesa de viatges desprès es retornada per la Plataforma del Voluntariado de España i 

s’aprova per unanimitat.  

 

8. Propostes de resolució, si escau.  

No s’han presentar propostes de resolució 

 

9. Precs i preguntes. 

María del Señor, Caritas, demana si està previst fer alguna formació o activitat per tractar el tema de la 

nova llei de voluntariat.  S’explica que s’abordarà el tema a les jornades de voluntariat que es faran 

passat l’estiu, la idea és  canviar el format i fer-ho com a “píndoles formatives”. 

Juana Lozano, Creu Roja i vocal de la CE,  felicita als tècnics de la Plavib per haver aconseguit dinamitzar 

la web, que ha rebut un elevat nombre de visites. Recorda a les entitats que està a la seva disposició i 

que s’ha d’aprofitar el seu potencial enviant informació.  



 

 

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

Xavi Torrens recorda que l’any següent hi ha eleccions i que és necessari que entri gent nova, ser sempre 

els mateixos no és bo per la Plavib. En Pep Lluís Riera, Fundació Maria Ferret i codi ètic, i na Lola Garcia, 

Dime, proposen recordar que hi ha eleccions 6 mesos abans i iniciar una “campanya” 

Sense res més a afegir, es dóna per finalitzada l’assemblea.  

Palma, 16 de juny de 2016 

 

Maria Antònia Vives Barceló 

Secretaria de la PLAVIB 

 


