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La Plataforma va néixer l’any 2006 com a resposta en aquells moments de 14 entitats 

que es varen posar d’acord en unir-se amb tres línies d’acció: la formació de les 

persones voluntàries, la sensibilització en matèria de voluntariat i la posada en valor 

d’acció voluntària.  

 

Dotze anys més tard les mateixes línies d’acció continuen vigents. Actualment la 

Plataforma de Voluntariat de les Illes reuneix un total de 30 entitats de voluntariat de 

les Illes, i representa a més de 7.000 persones voluntàries que cada dia desenvolupen 

la seva acció voluntària a diferents programes.  

En el si de la Plataforma ens trobam tot tipus d’entitats, grans, petites, d’àmbit local i 

autonòmic, amb 1 programa de voluntariat i amb 14 programes al mateix temps, amb 

cents de voluntaris o amb una dotzena, però entre tots cada dia són capaços de 

transformar el que tenen més aprop, amb petites accions que sumades fan la nostra 

societat més rica. La tasca de la Plataforma és acompanyar a aquelles entitats que 

comencen, fer xarxa entre totes i donar les eines i recursos per tal que el voluntariat 

que es desenvolupi a les Balears sigui un voluntariat de qualitat. Un voluntariat de 

qualitat vol dir un voluntariat que es desenvolupa  

-de forma altruista per una persona que decideix, lliurament i de forma 

reflexiva, dedicar part del seu temps als altres sense esperar res a canvi, amb les seves 

capacitats i habilitats,  

- en el marc d’una organització sense afany de lucre que protegeix, reconeix i 

promociona l’acció voluntària,  

- a organitzacions que asseguren, en tot moment, una correcta formació, bàsica 

i especifica, de les persones voluntàries i on aquestes duen a terme accions concretes 

dins d’un programa perfectament definit.  

- a organitzacions que garanteixen l’acollida, el seguiment i l'acompanyament 

de la persona voluntària en la realització de la seva acció i que inclús tenen definits els 

processos de sortida i desvinculació. 

(extracte de la resolució de l’assemblea de la PLAVIB  “L’Aposta: un voluntariat de 

qualitat” any 2012 http://www.plataformavoluntariat.org/wp-

content/uploads/2014/02/resoluci%C3%B3-assemblea-20121.pdf )  

http://www.plataformavoluntariat.org/wp-content/uploads/2014/02/resoluci%C3%B3-assemblea-20121.pdf
http://www.plataformavoluntariat.org/wp-content/uploads/2014/02/resoluci%C3%B3-assemblea-20121.pdf
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En relació als àmbits d’actuació entre totes les entitats que formen part de la 

Plataforma del Voluntariat de les Illes de les quals 28 tenen la seu social a la Ciutat de 

Palma. De les entitats de la Plataforma 6 tenen àmbit d’actuació a totes les illes; AECC, 

Creu Roja, Fundació Aldaba, Metges del Món, Once i Projecte Home,  

La Plataforma té entre els seus objectius: 

1. Promoure el voluntariat a la societat, i sensibilitzar a aquesta de la seva 

aportació. 

2. Intercanviar experiències de feina i facilitar la col·laboració entre els 

components de la Plataforma i d’altres plataformes establertes a l’Estat 

Espanyol. 

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

jurídics que permetin potenciar el voluntariat 

4. Participar de forma permanent a 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 la independència de les entitats 

en la seva labor de promoció del voluntariat. 

6. Qualsevol altra finalitat de foment, desenvolupament i el suport del voluntariat.  

 

La Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears es consolida com una eina que respon 

a la necessitat d’impulsar i promoure el voluntariat organitzat, amb l’objectiu de 

consolidar-lo i representar-lo davant la resta d’agents, tant públics com privats. Així es 

manifesta com una manera concreta d’exercir el dret a la participació de la ciutadania i 

s’aconsegueix, també que les entitats adquireixin una major representativitat social i 

poder participar en qüestions públiques com un dret que els correspon. 

Des dels seus inicis la situació i perspectiva de futur la Plataforma està centrada en 

afavorir les relacions entre els moviments associatius, societat i administració per 

propiciar un espai adequat que permeti desenvolupar iniciatives i estratègies dirigides a 

aconseguir una millor percepció social del voluntariat. 
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L’any 2016, en motiu del desè aniversari es va promoure una declaració institucional 

per tal de tots els grups parlamentaris que actualment formen part del Parlament de 

les Illes donessin suport al voluntariat a les Illes i es va aconseguir que es 

comprometessin 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 conèixer en profunditat el voluntariat de la nostra 

comunitat i així poder tenir una radiografia actual de la situació del voluntariat. 

Podeu trobar tota la declaració al següent enllaç  

Declaració institucional de suport al voluntariat a les Illes Parlament.pdf 

La Plataforma del Voluntariat de les Illes és membre de ple dret de la Plataforma del 

Voluntariado de España, entitat que aglutina a un total de 79 organitzacions d’àmbit 

regional i local, així com plataformes autonòmiques i provincials que representen a més 

d’un milió de persones voluntàries arreu de tot l’Estat. La Plataforma del Voluntariado 

de España participa en la elaboració de polítiques i programes de voluntariat, defensa 

els interessos i la independència de les ONG’s que la integren i actua com a portaveu a 

fòrums nacionals i internacions. La Plataforma del Voluntariat de les Illes forma part de 

la comissió especialitzada de Desenvolupament Territorial d’aquesta plataforma estatal. 

Entre les activitats que desenvolupa la Plataforma trobam des de les formacions 

bàsiques de voluntariat, assessories online en temes de voluntariat, línia 900 d’atenció 

telefònica al voluntariat, derivació de persones als programes de voluntariat de les 

entitats, creació de materials de sensibilització i formació en matèria de voluntariat i 

taules rodones.  

http://plataformavoluntariat.org/wp-content/uploads/2016/12/Declaraci%C3%B3-institucional-de-suport-al-voluntariat-a-les-Illes-Parlament.pdf

