PROPOSTES EN MATÈRIA DE VOLUNTARIAT ALS PROGRAMES ELECTORALS
DELS PARTITS DE LES ILLES BALEARS
De cara a les properes eleccions autonòmiques i municipals des de la Plataforma de Voluntariat de les Illes
Balears, vos feim les següents aportacions i suggeriments que pensem que podrien formar part dels vostres
programes electorals en matèria de voluntariat.
Als programes electorals municipals i concretament a l’Ajuntament de Palma proposam:
1- Reconeixement del voluntariat en el si de l’estructura de govern municipal:
Són moltes les persones que dediquen part del seu temps lliure a transformar la seva realitat més propera
participant activament a programes de voluntariat de les diferents entitats. Històricament el voluntariat ha estat
dins diferents àrees de govern: joventut, participació, benestar social...però és cert que durant moltes
legislatures ni tal sols s’ha prevists en el si de l’organització municipal. Ignorar el voluntariat vol dir ignorar
una part activa de la nostra societat. Demanem no ser una matèria ignorada. Demanam que a tots els
municipis es tengui present el voluntariat a les seves estructures com a forma de la participació social.

2- Desenvolupament de la Llei autonòmica del Voluntariat i adaptació
Fruit de la feina del sector, de l’activació de la comissió de legislació dins el Fòrum Balear de Voluntariat i de
la feina conjunta entre Plataforma i Govern, ens trobam amb un projecte de nova llei de Voluntariat al
Parlament de les Illes. Esperam que en el moment de presentar aquest document ja tinguem aprovada la Llei
del Voluntariat 2019, però no basta aprovar una llei, demanem que el seu desenvolupament sigui efectiu.
Demanem que tots els municipis s’impliquin en el Fòrum Balear del Voluntariat on estan representats per la
FELIB. En el cas de Palma, a l’espera que s’aprovi la nova llei del Voluntariat, demanem que els
representants de Palma a l’esmentat Fòrum no siguin convidats de pedra sinó que siguin membres actius i
coneixedors del món del voluntariat, serà la forma que aquest òrgan de consulta i disseny de polítiques de
voluntariat funcioni i pugui tenir la visió real de tot el voluntariat.
Els municipis hauran de fer feina per assessorar i posar eines a l’abast de les entitats més petites per tal que
puguin adaptar-se a la nova normativa i impulsar d’aquesta forma el voluntariat a cada municipi. Des de la
Plataforma ens oferim a col·laborar amb l’objectiu d’aconseguir un voluntariat de qualitat a cada municipi i a
cada illa.

3- Promoció i foment del voluntariat
En relació a la promoció del voluntariat, s’han de crear d’espais de trobada i intercanvi de persones
voluntàries per a la reflexió i debat a cada una de les Illes, serà on es podran dibuixar les línies de suport al
voluntariat escoltant i facilitant la participació de les persones voluntàries.
El paper de la Plataforma com interlocutor davant les diferents Administracions ha augmentat els darrers
anys, si bé és cert que, s’ha de seguir fer feina per tal que es pugui participar de manera activa i com a
membre de ple dret a diferents fòrums, comissions i comitès que afecten als programes que desenvolupen les
entitats mitjançant voluntariat.
Cal establir línies de finançament per a programes desenvolupats per entitats de voluntariat i vetllar per tenir
un voluntariat de qualitat, format, actiu i crític. En aquest sentit cal que els responsables polítics recordin que
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fer voluntariat és participar del desenvolupament de la ciutat o poble, no s’han de limitar a entendre
participació com a moviment veïnal.
A nivell insular i municipal demanem que es doni suport a les entitats de voluntariat i s’actui de manera
coordinada i colaborativa per tal de millorar el voluntariat més proper.
Demanem un compromís públic de les institucions amb la promoció del voluntariat com element de
construcció de capital social i de creixement personal, donant a conèixer els valors que inspiren l’acció
voluntaria.

4- Reconeixement i posada en valor de la funció social del voluntariat
Creiem que és important comptar amb la PLAVIB i amb les entitats per consensuar accions de
reconeixement.
Des de la Plataforma s’ha fet feina a les comissions del Fòrum Balear del Voluntariat per crear uns premis
autonòmics del voluntariat. Demanem que aquesta feina no quedi en paper banyat per un canvi polític. No
basta agrair la tasca de les persones voluntàries i les entitats el dia 5 de desembre o quan s’ha vist la reacció
enfront a una catàstrofe. La feina diària i silenciosa de milers de persones voluntàries a la nostra comunitat
ens fa més justos i solidaris com a societat, a cada petit espai, lloc on mitjançant un programa definit s’ajuda a
millorar la qualitat de vida i les oportunitats dels altres.

5- Suport a les plataformes o federacions de voluntariat a les diferents illes
La representativitat, la presència, l’acompanyament no es pot improvitzar ni dependre de la bona voluntat o
disponibilitat. Cal donar suport a les estructures per tal de poder continuar desenvolupant la tasca de suport,
assessorament, formació i coordinació de les entitats de voluntariat, en particular, i a la societat en general.
Demanam que cada Consell, i en la mesura de les seva possibilitats, els diferents municipis, formalitzin
convenis amb la Plataforma per tal de millorar aquesta tasca d’interlocució, assessorament i suport a partir de
les necessitats concretes de cada territori.
Un exemple és la cessió, per part de l’Ajuntament de Palma, de l’espai d’entitats Isabel Rosselló i Girat al
Camp Redó com a punt de voluntariat. Un espai tancat ha passat a ser un espai dinamitzat, obert i punt de
trobada amb cessions d’espais temporals on les entitats i les persones que acudeixen troben suport i
assessorament en temes de voluntariat.

6- Educació i voluntariat
Tal i com preveu l’esborrany de llei del voluntariat de les Illes, proposem que es difonguin i es promoguin
experiències com l’aprenentatge servei, metodologia on als currículums acadèmics s’incorpora la pràctica dels
continguts adquirits a les entitats socials, i que està cada vegada més arrelada a altres territoris de l’estat; a
les Illes hi ha experiències però no estan documentades. Si realment es creu en aquesta metodologia s’ha
d’impulsar un grup promotor que doni a conèixer i formi als professionals de les entitats i del món educatiu per
tal de poder fer projectes viables.

Palma, gener de 2019

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

