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Introducció:   

La Plataforma de Voluntariat de les Illes Balears es va crear el maig de 2006, desprès 

d’un llarg període de feina i reflexió de moltes entitats, per tal d’enfortir i potenciar el 

voluntariat d’aquestes illes. Segueixen vigents els objectius estatutaris de la nostra 

entitat, enfront la realitat que ens trobam, on el voluntariat ha anat reforçant la seva 

visibilitat. 

La situació i perspectives de futur es mantenen centrades en l’enfortiment de la relació 

del moviment associatiu amb especial incidència en aquell que entén el voluntariat com 

a indispensable per l’acompliment de la seva missió, l’apropament i difusió al conjunt de 

la ciutadania, de l’acció voluntària de qualitat i la promoció d’iniciatives públiques que 

reverteixin a les persones voluntàries i entitats de voluntariat, per facilitar, millorar i 

desenvolupar programes de voluntariat de qualitat.  

En una societat cada vegada més líquida que genera nombroses incerteses, el voluntariat 

ha de mantenir-se com una estructura sòlida, centrada en la solidaritat i l’altruisme que 

de forma eficient reverteixi situacions de desprotecció, de vulnerabilitat, d’injustícia o de 

millora de la vida de la comunitat i l’entorn.   

La Plataforma del Voluntariat, des de la seva creació, ha apostat pel treball en xarxa, 

com a mètode per assumir unes fites que condueixin a la millora de l’acció voluntària. 

Ben sabut és que aquesta metodologia implica d’un esforç i implicació de part de les 

entitats que formen part de la xarxa, amb una aposta clara que el treball conjunt ens 

conduirà a un major èxit col·lectiu. La PLAVIB és una organització viva, amb un 

creixement d’entitats que ha gairebé duplicat la seva membresia els darrers 6 anys, 

demostrant per una banda, una tasca ben feta, però per altra, l’aposta que cada una 

d’aquestes noves entitats i de les que ja hi eren, per creure que el conjunt de totes és 

major que la suma de les parts. 

És important que com a entitat d’entitats, mantinguem les aliances amb altres xarxes, 

ja que dins el propi ADN de la PLAVIB està aquest treball conjunt, però també amb les 

administracions públiques de la comunitat autònoma i d’altres agents que poden 

participar-hi. El compliment de les obligacions, algunes antigues i algunes noves 

adquirides per les darreres normatives, ha de ser un vertader impuls al voluntariat. Però 

això, la Plataforma del Voluntariat, ha de ser el punt d’encontre del voluntariat, de 

proposta, de coordinació, de reclam i de defensa d’un voluntariat transformador. 
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Perspectiva de futur:   

Aquest pla d’acció, pretén ser continuista amb gran part dels seus objectius i accions, 

s’ha demostrat que en diversos aspectes les actuacions dutes a terme a l’anterior període 

han generat tota una sèrie d’iniciatives en suport i reconeixement de l’acció voluntària 

que s’han de mantenir. Com a gran fita, la nova llei del voluntariat, que en bona part ha 

afavorit aquest impuls.  

A més, de forma destacada ens trobam amb un moment del que és complex a dia d’avui 

establir al que ens conduirà a mig termini. La pandèmia mundial, posà al focus les accions 

solidàries i d’iniciativa ciutadana, amb una rapidesa i un impacte que seria difícil 

equiparar-ho en algun moment de les darreres dècades. Això ha causat un creixent 

interès en el voluntariat i les accions solidàries que fa més imprescindible que mai el 

suport a les entitats i als nous col·lectius. Per altra banda, també ha generat, i 

desafortunadament, sembla que generarà noves situacions de vulnerabilitat, a les que 

el tercer sector li haurà de donar resposta, sense oblidar la coordinació amb 

l’administració, tant autonòmica com insular o local. Ens trobam amb un renovat interès 

de la ciutadania i de les administracions públiques en aquestes accions voluntàries que 

hem de ser capaços de respondre i conduir cap a una acció realment transformadora. 

Per tot això, trobam diferents aspectes a desenvolupar a l’actual pla: 

• Desenvolupament normatiu i iniciatives públiques: Una vegada aprovada la llei, 

que establia important reptes per les entitats, però també pels agents públics, 

atorgant-los un nou paper, calia un desenvolupament efectiu per evitar que 

succeïssin les tardances o mancances que tenia l’anterior llei del 1998. Tot i que 

l’embranzida inicial no s’ha donat en els temps establerts, donades les 

circumstàncies, s’ha de mantenir la tasca de seguiment i proposta de les diferents 

eines que revertiran en unes polítiques públiques més adaptades. Aquesta tasca 

es desenvoluparà posant a l’abast els coneixements i la feina feta de la PLAVIB i 

les seves entitats, però també mantenint una fluida interlocució amb 

responsables públics i polítics. A més, no sols des d’una perspectiva autonòmica, 

sinó potenciant la tasca de l’administració insular i local més propera a la 

ciutadania, elaborant de forma conjunta i adaptada al teixit associatiu del el 

territori, una resposta organitzada a les necessitats del voluntariat. 

 

• Enfortiment de les entitats de voluntariat: Com a xarxa del voluntariat, pretenem 

donar suport de forma àmplia al sector organitzat del voluntariat, donant eines i 

establint col·laboracions per l’enriquiment conjunt dels processos relacionats amb 

l’acció voluntària i els efectes que aquesta suposa. Volem establir-nos com un 

recurs de confiança per totes les entitats sense ànim de lucre de les Illes. Aquesta 

tasca es desenvoluparà amb especial cura de les entitats membre, les que han 

fet l’aposta del treball conjunt, amb un seguiment destacat per conèixer 

necessitats i per promoure el voluntariat, amb la major qualitat possible, dins les 
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seves organitzacions, difonent la seva acció i possibilitant la sinèrgies entre altres 

entitats privades o públiques.  

 

• Comunicació i punt de trobada per diferents agents i conjunt de la ciutadania: 

Cal mantenir la visibilitat com a forma de promoció de l’acció voluntària, la 

Plataforma del Voluntariat ha de ser aquell punt d’encontre perquè qualsevol 

ciutadà de forma aïllada o dins una organització pugui informar-se i prendre les 

decisions en conseqüència. Volem treballar per posar en contacte persones 

interessades amb programes de les nostres entitats, però també entitats amb 

elles mateixes i que reflexionem cap a la millora del voluntariat i de la seva gestió. 

 

• Millora de la qualitat de l’acció voluntària: És de sobre coneguda i també, 

reconeguda l’acció formativa que duu a terme la PLAVIB, tant dirigit a les 

persones voluntàries com aquelles que siguin responsables de les seves entitats. 

Volem potenciar aquestes accions, adaptant-les a les necessitats i fent ús de 

metodologies noves o que són d’ús més comú a dia d’avui. 
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Línies d’acció prioritàries   

1. Incidència político-social 

2. Sensibilització i promoció del voluntariat 

3. Activitats formatives, de reflexió i estudi del voluntariat 

4. Suport a les entitats i enfortiment de les membres 

 

Objectius generals i específics per a cada línia d’acció. 

Línia d’acció 1: Incidència político-social 

Objectiu general: 

Potenciar la relació externa de la plataforma del voluntariat amb les administracions 

públiques, incidint especialment a les iniciatives polítiques de voluntariat, a efectes de 

seguir el desenvolupament de les eines que la normativa estableix. Mantenir i enfortir el 

contacte amb el teixit associatiu de les illes balears per trobar punts de reivindicació 

comuna.  

Objectius específics: 

• Incrementar la nostra capacitat d’incidència social i política que faciliti assolir, 

forn els poders públics, la funció de defensa de l’acció voluntària. 

• Potenciar la comunicació amb el teixit associatiu, afavorint l’intercanvi i els 

discursos comuns. 

• Incidir el desenvolupament normatiu en voluntariat en la nostra comunitat o que 

afecti a les entitats membre. 

 

Línia d’acció 2: Sensibilització i promoció del voluntariat 

Objectiu general: 

Reivindicar i difondre el sentit i funció social del voluntariat per promoure’l com a forma 

de participació social activa i agent de transformació. D’igual forma, facilitar la 

participació de la societat civil i les organitzacions públiques o privades en accions de 

voluntariat o de suport. 

Objectius específics: 

• Dotar al voluntariat d’una major projecció, com a acció solidària i altruista al 

conjunt de la societat. 

• Difondre i promocionar les accions i els programes de les entitats i de la 

plataforma del voluntariat 

• Donar a conèixer la situació de del voluntariat i informació de les entitats de 

voluntariat a altres agents perquè hi puguin incidir o donar-hi suport. 
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Línia d’acció 3: Activitats formatives, de reflexió i estudi del voluntariat 

Objectiu general: 

Generar espais formatius a fi de millorar l’acció de les persones i la qualitat del voluntariat 

a les entitats, així com d’intercanvi o divulgació en matèria de voluntariat. 

Objectius específics: 

• Elaborar accions formatives adaptades per la millora de l’acció voluntària i de la 

gestió d’aquesta a les entitats. 

• Realitzar iniciatives i donar suport a accions que apropin, donin a conèixer i 

reflexionin sobre el voluntariat i l’acció transformadora que desenvolupa. 

 

Línia d’acció 4: Suport a les entitats i enfortiment de les membres 

Objectiu general: 

Oferir suport a les entitats de manera adaptada a les seves necessitats, especialment 

pel compliment de la normativa i l’augment de recursos, humans o materials. 

Potenciar els espais conjunts amb les entitat membre, millorant la comunicació i 

l’intercanvi, i facilitant iniciatives per l’enfortiment de la plataforma del voluntariat 

com a xarxa. 

Objectius específics: 

• Assessorar i acompanyar a les entitats en la normativa que implica el voluntariat 

i temes relacionats. 

• Treballar per la millora del voluntariat a les entitats, tant en suport a la gestió 

com amb recursos. 

• Generar espais de comunicació i intercanvi entre la PLAVIB i les entitats membre. 

 


