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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 impulsar 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. Al 2018 hi trobem 30 entitats de
les Illes:
▪

Amadiba

▪

Fundació Pere Tarrés – MCECC – GDEM

▪

Amadip-Esment Fundació

▪

Fundació Projecte Home Balears

▪

Aproscom

▪

Fundació Tutelar CIAN

▪

Asdica

▪

Mans Unides Mallorca

▪

Asociación Española Contra el Cáncer

▪

Metges del Món – Balears

▪

Associació de Voluntaris d’Eivissa

▪

Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca

▪

Càritas Mallorca

▪

Organització Juvenil Espanyola - Illes

▪

Club Esportiu Blau

▪

ONCE Illes Balears

▪

Creu Roja Illes Balears

▪

Organització Mater Misericordiae

▪

DIME, cuenta con nosotros

▪

Plena Inclusió Balears

▪

Espiral

▪

Predif- Illes Balears

▪

Fundación Aldaba

▪

Probens

▪

Fundació Diagrama

▪

Projecte Naüm – Germanes de la Caritat

▪

Fundació IRES

▪

Sonrisa Médica

▪

Fundació Maria Ferret

▪

Telèfon de l’Esperança

Les entitats de la PLAVIB treballen amb 6.680 persones voluntàries de totes les Illes Balears.
És cert que hi ha una disminució en termes generals i està produïda per la depuració de
dades de dues entitats que ha suposat aquesta baixada. Curiosament la resta d’entitats
augmenta el nombre de persones voluntàries. En la distribució per sexes, ens trobam amb
un 65% de dones i un 35% d’homes, respecte el 63,9% de dones i 36,1% d’homes del
2017. També s’ha comptabilitzat el voluntariat jove, persones voluntàries menors de 30
anys, que suposa un 30% de les persones voluntàries de la Plataforma son joves, de les
quals el 20% en les dones i un 10% en els homes.

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 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.
Com a xarxa d’entitats de voluntariat es segueix enfortint tot i que han estat baixa l’entitat
Amiticia, per inactivitat, i el Club d’Esplai l’Encarnació donat que formen part de la federació
d’esplais MCECC de Fundació Pere Tarrés què entrà al 2017. Cal dir que durant el 2018
l’entitat Dentistas sobre Ruedas ha començat a relacionar-se amb la PLAVIB formant part de
la xarxa, pendent de la ratificació de l’Assemblea.
Durant tot l’any s’ha seguit fent feina per posar en valor l’acció voluntària de milers de
persones a les nostres illes. El voluntariat ha estat present a molts de debats i punts de
trobada.
Començàrem l’any renovant la cessió d’espai per part de l’Ajuntament de Palma amb
l’objectiu principal de tenir un espai pel voluntariat on persones i entitats ho tinguessin més
fàcil apropar-se a la PLAVIB i per poder crear de l’Espai d’Entitats Isabel Rosselló i Girart un
espai dinàmic i útil per trobades, formacions i activitats diverses de les entitats de
voluntariat.
El mes de febrer es va presentar al Fòrum Balear del Voluntariat un esborrany de llei del
voluntariat i durant els mesos de setembre s’han convocat les comissions de feina del Fòrum
donant compliment d’aquesta forma a les tasques encomanades per aquest òrgan de
consulta.

Aquest 2018 ha estat el primer sense el finançament a càrrec de les aportacions de l’IRPF
des de que es va crear la Plataforma, però també ha estat l’any on el voluntariat ha estat
molt present en el debat de ciutadania, d’entitats i del Parlament de les Illes per tal de dotar
a aquesta comunitat d’una llei de voluntariat actual i moderna, on el pes del voluntariat
estigui a les entitats.
Des de la Plataforma seguirem aportant una mà que transformi perquè entre tots i totes
segur ajudem a construir una societat més justa i solidària.
Palma, abril del 2019

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, fou reelegida el passat mes de setembre. La formen següents
persones:

● President: Xavier Torrens Prats (espiral)
● Secretaria: Mª Antònia Vives Barceló (Amadiba)
● Tresorera: Ulla EriKsson (Projecte Home)
●

Vocalies: Juana Lozano Plaza (Creu Roja Balears) i afegint-se a l’Assemblea del 2018,
Toni Sorà (ONCE) i Genoveva Illescas (Amadip Esment Fundació)

L’entrada de noves persones a la comissió executiva marca la primera passa del relleu per
donar continuïtat a la feina feta aquests darrers 12 anys.
La Secretaria Tècnica
La figura de secretaria tècnica de la Plataforma té com objectius principals 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.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ EN MATERIA DE VOLUNTARIAT ENTRE LA
CONSELLERIA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I ESPORTS I LA PLATAFORMA
Durant l’any s’han duit a terme les accions previstes en el tercer i quart conveni de
col·laboració entre la Conselleria de Cultura, Participació i Esports i la Plataforma del
Voluntariat de les Illes signat a l’octubre del 2017 i renovat al setembre de 2018 amb una
durada fins a setembre del 2019
El conveni té com objectius principals:
1234-

Donar una resposta integral en matèria de voluntariat a la ciutadania.
Oferir un espai de formació, informació i consulta en temes de voluntariat .
Informar sobre el món del voluntariat a la població general.
Dinamitzar les comissions del Fòrum Balear del Voluntariat.

RELACIONS AMB ALTRES ENTITATS
En relació a la PVE, des de la Plataforma del Voluntariat de les Illes s’ha participat a:
-

Trobada de Presidències de Plataformes territorials

-

Trobada de Tècnics de les Plataformes territorials

-

Taula de Presidències de PVE

S’ha continuat amb la participació del Tercer Sector Social de les Illes Balears (TSSIB) fent
especial esment en els apartats sobre voluntariat de la proposta de l’esborrany de llei de
Tercer Sector de les Balears, concloent amb l’aprovació de la nova llei del Tercer Sector de
les Illes Balears.
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.
Com és habitual cada any, el 2 de febrer es participà a una jornada a la UOM de la UIB per
tal de donar a conèixer l’acció voluntària entre els participants.
El mes de juliol ens varem reunir amb els membres del Fòrum Ets Menorca per analitzar les
possibles línies de col·laboració entre ambdues entitats.

RELACIONS AMB ADMINISTRACIONS I PARTITS POLÍTICS
L’any 2018 s’han mantingut diverses reunions amb els responsables polítics, del Govern de
les Illes, dels Consells Insulars d’Eivissa i Menorca, dels ajuntaments de Mancor, Inca, Calvià
i Palma i amb la Comissió Parlamentària d’Assumptes Socials.
1- Govern de les Illes: La relació amb l’Administració autonòmica s’ha fonamentat en la
preparació i redacció de la proposta d’esborrany de nova llei de voluntariat, destacar
les reunions amb la Consellera de Cultura, Participació i Esports, les nombroses
trobades amb el Director General de Participació i Memòria Democràtica i els
encontres amb responsables de la Conselleria d’Educació i la Direcció General
d’Emergències per tal d’aclarir i consensuar aspectes de la futura llei del voluntariat.
2- Parlament: De cara a explicar i facilitar el màxim possible la tramitació parlamentària
de les propostes en relació a l’esborrany d’avantprojecte de llei de voluntariat s’han
mantingut reunions amb tots els grups parlamentaris, exposant la posició de la
Plataforma envers les novetats i com afectaria a persones voluntàries, entitats i
Administració.
3- Consells Insulars: S’ha tengut contacte amb la Directora Insular de Participació del
Consell de Mallorca, principalment pel procés normatiu en relació al voluntariat i amb
l’estat de les subvencions de foment de la participació de l’any 2017. I amb la
Consellera de Participació del Consell de Menorca, proposant accions per dur a terme
un diagnòstic del voluntariat a Menorca previ a un possible pla insular de voluntariat.
4- Ajuntaments: S’han mantingut trobades amb la Regidora de Participació Ciutadana i
el Director General de Participació de l’Ajuntament de Palma, trobades que han
conduit a accions de visibilització del voluntariat, mitjançant anuncis a autobusos de
l’EMT i als panells de les aturades. Destacar també la trobada a la declaració
institucional al ple de l’ajuntament de Palma en favor del voluntariat i la inauguració
de l’exposició d’entitats al hall de Cort, on es va tenir contacte amb el Batle de Palma.
En relació a l’Ajuntament de Palma cal assenyalar també la reunió mantinguda amb la
Regidora de Funció Pública on es va mostrar la preocupació de la Plataforma en la
redacció de determinades clàusules socials envers al voluntariat en els plecs de
contractació.

RELACIONS AMB ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ I XARXES SOCIALS
Al 2018 s'ha seguit realitzant la tasca de difusió de la Plataforma i dels programes que
desenvolupem als mitjans de comunicació, estant present en premsa escrita,

ràdio i

televisió. Membres de la Plataforma han realitzat un total de 22 participacions en diferents
mitjans, de les que val la pena destacar les intervencions als programes d’IB3 Ràdio de Flors
en el desert i No venim amb manual i a IB3 Televisió al programa Cinc dies.
La presència en xarxes socials i l'actualització de la pàgina web han contribuït a que
periodistes de diferents mitjans ens segueixen a les xarxes i facin contacte directament amb
nosaltres quan hi ha notícies relacionades amb voluntariat.
Seguim treballant per arribar a la població a partir de les xarxes socials, creixent amb
persones que ens segueixen, a Facebook amb 2.598 seguidors i a Twitter amb 803 a finals
de 2018, creixent així en un 12% respecte al 2017.
Es posà en marxa la campanya “LaMàQueTransforma” amb motiu del Dia Internacional del
Voluntariat a les xarxes socials on es convidava a tothom a fer-se una foto amb una mà
gegant com a símbol de participació i suport.
La campanya va tenir gran repercussió a les xarxes tant de les persones voluntàries i
responsables d’entitats membres, com d’amistats i responsables polítics.

FORMACIONS BÀSIQUES I A CENTRES EDUCATIUS
Durant el 2018 es dugueren a terme un total de 7 formacions bàsiques de voluntariat a
Mallorca i a Eivissa. Es varen oferir formacions a Menorca però dues vegades es varen haver
de suspendre per manca d’inscripcions.
Han participat un total de 147 persones, moltes d’elles sense contacte previ amb cap entitat i
posteriorment s’ha fet tota una tasca de derivació a programes concrets d’entitats de la
Plataforma.
D’aquestes formacions una s’ha desenvolupat com a tallers als alumnes de l’IES La Ribera
de Palma, amb l’objectiu d’acostar el voluntariat als més joves.
FORMACIONS ESPECÍFIQUES DE VOLUNTARIAT
Pel que fa a les formacions específiques aquest any 2018 hem de destacar que s’han
desenvolupat dos tipus de formacions específiques, unes destinades a donar resposta a les
persones voluntàries de les diferents entitats i unes formacions específiques dirigides a
persones responsables de voluntariat per tal de donar eines en el seu dia a dia.
Enguany s’han oferit una formació bàsica de voluntariat destinada a professionals i tècnics
de les entitats per tal que coneguin un poc más que és i que fan des del voluntariat de les
seves entitats. Aquesta formació varen participar un total de 12 professionals i tècnics.
S’han desenvolupat un total de 8 formacions específiques per a persones voluntàries i 6 per
a responsables de voluntariat en temes tan diversos que van des de la presència de les
entitats a xarxes socials fins a la formulació de projectes. Un total de 153 persones s’han
format mitjançant alguna d’aquestes formacions.

PROCÉS PER UNA NOVA LLEI DE VOLUNTARIAT A LES ILLES BALEARS
A partir de l’encomana del Fòrum del Voluntariat cap a la PLAVIB per iniciar el procés de
diagnosi, participació i redacció en una proposta d’esborrany per la nova llei del voluntariat,
durant tot el 2018 s’han anat duent a terme un seguit d’accions per concloure més endavant
en l’aprovació d’una llei adaptada a la realitat i que aposti per un voluntariat de qualitat a les
entitats.
Després de la feina realitzada el 2017 en relació a la dinamització de la participació i el recull
de propostes, al febrer del 2018 es va poder presentar un primer esborrany de document al
Fòrum Balear del Voluntariat, que aquest aprova. Durant el procés d’exposició pública i
posterior tramitació parlamentària des de la Plataforma del Voluntariat es va anar explicant
determinats aspectes del text, fent incís en les novetats que aquest suposa, a representants
d’entitats i diferents administracions amb actuacions com la xerrada sobre les novetats de la
llei el 22 de març. A més es presentà i s’oferí el posicionament damunt l’esborrany de la
nova normativa a gran part dels grups parlamentaris que es mostraren interessats.

ACTIVITATS DE LA PLATAFORMA
Formació

Data

Participació

Formació Bàsica de Voluntariat (1)

15 de febrer

14

Formació Específica de Gestió de Grups

24 de març

17

Formació Bàsica de Voluntariat IES La Ribera (2)

26 de març

66

Formació Bàsica de Voluntariat (3)

14 d’abril

14

Formació Específica de Cartelleria 1

9 de maig

11

Formació Específica de Cartelleria 2

10 de maig

9

Formació Específica de Voluntariat a Professionals d’entitats

17 de maig

12

Formació Bàsica de Voluntariat (4)

14 de juny

12

Formació Específica Gestió d’Entitats 360º

4 de setembre

4

Formació Específica en Xarxes Socials 1

6 de setembre

9

Formació Específica en Gestió de Grups 1

7 de setembre

16

Formació Específica en Gestió de Grups 2

17 de setembre

8

Formació Específica en Elaboració de Projectes

18 de setembre

9

Formació Específica en Educació Emocional

20 de setembre

13

Formació Específica en Xarxes Socials 2

20 de setembre

5

Formació Específica en Procés de Dol i Voluntariat

21 i 28 de setembre

9

Formació Bàsica de Voluntariat (5)

21 de setembre

10

Taller de Violències Masclistes i Noves Tecnologies

25 de setembre

10

Formació Bàsica de Voluntariat (6)

11 d’octubre

20

Formació Bàsica de Voluntariat (7)

15 de novembre

14

Formació Específica en Formulació de Projectes

29 i 30 de novembre

21

Informació, sensibilització i treball en xarxa
Xerrada sobre voluntariat i les entitats de la Plataforma a la

Data

Participació

18 de gener

12

Xerrada de Voluntariat al CUC Calvià

7 de febrer

7

Participació a la trobada de tècnics de la PVE

6 de març

1

Xerrada sobre l’esborrany de nova llei de voluntariat

22 de març

15

Presentació Memòria i Conferència sobre Empresa i Voluntariat

25 d’abril

37

Tertúlia Dinamitzada Entitats de Lleure Educatiu

17 de maig

14

UOM

Assemblea General Ordinària de la Plataforma

30 de maig

18

Reunió amb les entitats Fòrum Ets Menorca

14 de juliol

2

Concurs de Fotografia “Captura el voluntariat”

18 d’octubre - 5 de
desembre

Presentació Cupó ONCE Dia Internacional del Voluntariat

22 de novembre

Carpa informativa Dia Internacional del Voluntariat

5 de desembre

Incidència política i legislació

Data

35
15
-

Participació

Sessió oberta comissió Legislació PLAVIB

22 de gener

6

Participació a la comissió Legislació del Fòrum del Voluntariat

5 de febrer

9

Participació a la sessió del Fòrum Balear del Voluntariat

15 de febrer

16

Participació a la comissió Premis del Fòrum del Voluntariat

20 de setembre

5

Participació a la comissió Publicitat del Fòrum del Voluntariat

24 de setembre

5

15 de maig

-

25 d’octubre

-

26 d’octubre

34

Participació a la sessió d’aprovació de la Llei del Tercer Sector
Social
Participació en la Declaració Institucional Ajuntament de Palma
en suport al Voluntariat
Participació en la Presentació de l’Avantprojecte Llei de
Voluntariat al Consolat de la Mar
Trobades amb responsables i càrrecs de l’Administració

-

15 trobades

Trobades amb partits polítics en relació a l’esborrany de llei

-

6 trobades

Assessorament, difusió i derivacions
Exposició Entitats de Voluntariat: Mercat de Camp Rodó, Centre Flassaders, Cort,
Col·legi Sant Josep Obrer, Poliesportiu Germans Escales i Casal Solleric

Participació
-

Servei d’atenció de la Línia 900 d’ Atenció telefònica a persones voluntàries

455

Assessoria online mitjançant formulari a persones voluntàries o interessades

548

Assessories presencials a entitats i/o administracions

22

Derivació de persones voluntàries a entitats de la Plataforma

54

Entrevistes a mitjans de comunicació

24

Visites a la plana web
Edició Butlletí electrònic

13.960
2.300
destinataris
9 butlletins

DISTRIBUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA
INGRESSOS
Subv. Conveni CAIB

82.832,27 €
59.535 €

Subv. Federacions CAIB

7.008,09 €

Subv. Participació CIM
Quotes

5.606,66 €
4.500 €

Subv. Colonya

2.900 €

Donació La Caixa
Factures prestació de serveis
Ingressos extraordinaris i
interessos

2750 €
530 €

3,32%
3,50%
5,43%
6,77%

DESPESES
Personal
Serveis professionals i
subministraments
Compres
Quotes Xarxes
Despeses extraordinàries i
immobilitzat
Amortitzacions
Tributs i despeses financeres

76.885,83 €
64.961,22 €
8.331,65 €
2.307,68 €
850 €
284,53 €
133,78 €
16,97 €

2,52 €

Distribució Ingressos
0,64%
0,00%

Subv. Conveni CAIB
Subv. Federacions CAIB
Subv. Participació CIM
Quotes

8,46%
71,87%

Subv. Colonya
Donació La Caixa
Factures prestació de serveis
Ingressos extraordinaris i
interessos

Distribució Despeses
1,11%0,37%
3,00%

0,17%
0,02%

Personal
Serveis professionals i
subministraments
Compres

10,84%

Quotes Xarxes

84,49%

Despeses extraordinàries i
immobilitzat
Amortitzacions
Tributs i despeses financeres

AMB EL SUPORT

