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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 promoure 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. En l’actualitat hi trobem 

fins a 27 entitats de les Illes: 

 Abex – Associació Balear Exalcohòlics 

 Amadiba- Associació de Mares de discapacitats 

 Amadip-esment 

 Amics de la terra 

 Amiticia 

 Aproscom- Associació  

 Associació banc del coneixement 

 Associació de Donants de Sang 

 AECC – As. Española contra el Cáncer, Balears 

 Cáritas Mallorca 

  Creu Roja Illes Balears  

  Consell de la Joventut de les Illes Balears 

  DIME, cuenta con nosotros 

  Espiral- entitat prestadora de serveis 

  Feaps Balears- Federació 

  Fundació Maria Ferret 

  Fundació Kairós 

  Fundació de joves navegants de Balears 

 GDEM- Grups d’esplai de Mallorca 

 Metges del món 

 ONCE- Organización Nacional de Ciegos 

 OJE -Organització Juvenil Espanyola 
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 Probens 

 Projecte home - Projecte jove 

 Santa Maria sense fronteres 

 Telèfon de l’esperança 

 Unicef- Balears 

 

Les entitats de la PLAVIB treballen amb més de 6.900 persones voluntàries de totes les 

Illes Balears. 

La PLAVIB té com a objectius: 

1- Promoure el voluntariat en la societat i sensibilitzar 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 d’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. 
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Com ens organitzem 

 

La PLAVIB funciona de manera assemblaria, l’assemblea és l’òrgan de govern i tria una 

Comissió Permanent responsable d’executar les decisions i  els acords. 

Ens regim pels estatuts i pel codi ètic que totes les entitats hem adoptat, com a marc 

jurídic tenim la Llei de Voluntariat de la nostra comunitat. 

 

La Comissió Executiva 
 
Aquesta comissió desenvolupa, juntament amb la secretaria tècnica, el dia a dia de la 

Plavib. 

Fins el mes de maig de 2011 estava formada per: 

President: Josep Lluís Riera Moll (Fundació Maria Ferret- escoltisme i guiatge) 

Secretaria: Mª Antonia Vives Barceló (Amadiba) 

Tresorer: Llum Pascual Bordas (fundació Kairós) 

Vocal: Juana Lozano Plaza (Creu Roja Balears) 

Vocal: Gero Illescas (Amadip –esment) 

 

Tal i com preveuen els estatuts de la PLAVIB el mes de maig es va celebrar assemblea 

general d’elecció de càrrecs i la Comissió Permanent va quedar composta per les 

següents persones: 

Presidenta: Mª Antònia Vives Barceló (Amadiba) 

Secretaria: Juana Lozano Plaza (Creu Roja Balears) 

Tresorer: Xavier Torrens Prats (espiral – entitat prestadora de serveis a la joventut) 

Vocal: Honorat Salom Avella (Amiticia) 

Vocal: Mariola Borrero Álamo (ONCE) 

Vocal: Teresa Martorell Andreu (Asociación Española contra el Cancer – AECC) 

 

La Secretaria Tècnica 
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Durant tot l’any hem pogut tenir una persona contractada per tal de dur a terme el dia 

a dia de la Plavib amb l’objectiu de fer d’enllaç entre les entitats i gestionar els 

diferents projectes i programes.  
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2011 Any Europeu del Voluntariat 

 
L’any 2011 fou declarat pel Parlament Europeu Any Europeu del Voluntariat. 

Els objectius específics marcats per la declaració d’Any Europeu han estat: 

 Treballar per assolir un entorn que afavoreixi el voluntariat: consagrar que el 

voluntariat formi part de la promoció de la participació ciutadana i abordar els 

obstacles que existeixen en el desenvolupament de les activitats voluntàries.  

 Oferir mitjans d’actuació a les organitzacions de voluntaris i millorar la qualitat 

del voluntariat, amb el fi d’ajudar les organitzacions a posar en marxa nous 

tipus d’accions voluntàries i de propiciar l’establiment de xarxes i cooperació 

entre la societat civil.  

 Reconèixer les activitats de voluntariat: fomentar iniciatives apropiades per a 

particulars, empreses i organitzacions que estiguin implicats en el 

desenvolupament del voluntariat, i aconseguir un reconeixement més gran dels 

responsables polítics, les organitzacions de la societat civil i els creadors 

d’ocupació per a les aptituds i competències desenvolupades a través del 

voluntariat. 

Sensibilitzar sobre el valor i la importància del voluntariat: augmentar la consciència 

general sobre la importància del voluntariat com a expressió de la participació 

ciutadana que fa la seva aportació a assumptes d’interès comú per a tots els estats 

membre, com un desenvolupament social harmoniós i amb cohesió social. 

L’any Europeu del Voluntariat a les Illes 

 

El Govern de les Illes per indicació de la Direcció General de Joventut i mitjançant 

l’Institut Balear de la Joventut va signar un contracte amb la Plataforma del Voluntariat 

de les Illes per tal de difondre, planificar, gestionar i realitzar diverses activitats que 

donessin compliment als objectius marcats a la Declaració d’Any Europeu del 

Voluntariat. 
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En compliment de l’esmentat contracte des de la PLAVIB hem desenvolupat tot un 

pla d’accions en commemoració de l’Any Europeu. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Membres de la Comissió Executiva amb la Molt Honorable Presidenta del Parlament de les Illes., presentant els  
Actes de l’Any Europeu del Voluntariat. 
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DIA ACTIVITAT LLOC DE REALITZACIÓ NOMBRE DE PERSONES 

14 de març  Inici dels Actes de l’Any Europeu del Voluntariat amb 
la lectura d’un Manifest al parlament de les Illes 
Balears 

Parlament de les Illes Aproximadament 60 
persones 

14 de març  Freezing. Amb l’objectiu de donar valor al voluntariat 
i potenciar-lo mitjançant una trobada lúdica 
recreativa amb la participació de ciutadans i 
voluntaris 

Plaça de Cort de Palma Aproximadament 80 
persones 

29 d’abril Taula rodona “Voluntariat i política: visions i 
propostes de les opcions polítiques envers el 
voluntariat” que compta amb la participació de la 
Sra. Cristina Moreno (PSOE), la Sra. Margalida 
Ferrando (PP) i el Sr. Ponç Vaquer (PSM-IV). 

Centre de Cultura Sa Nostra 25 persones 

27 de maig Taula rodona “Voluntariat i empresa: responsabilitat 
social corporativa o pura imatge?” amb la 
participació del Sr. Jordi López d’Eticentre, la Sra. 
Maria Duran, directora General (en funcions) de 
Responsabilitat social Corporativa del Govern, el Sr. 
Xavier Ramis, responsable d’una publicació sobre la 
responsabilitat social de les PYMES, el Sr. Antonio 
Calvo, Director de la Residència SAR Son Carbonell. 
 

Centre de Cultura Sa Nostra Aproximadament 25 
persones 

29 de juny Taula rodona “Voluntariat i mitjans de comunicació”. 
Compta amb la participació com a ponents del Sr. 
Pedro Prieto d’Ultima Hora, la Sra. Elena Serra, Cap 
d’Informatius d’IB3 TV i el Sr. Armando Pomar 
Director de RNE a les Illes Balears. 

Centre de Cultura Sa Nostra Aproximadament 30 
persones 
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14 d’octubre  Taula rodona “Voluntariat i entitats” amb la 
participació del Sr. Mario Sili, voluntari de Creu Roja, 
la Sra. Maria Josep López, voluntària del Telèfon de 
l’Esperança, la Sra. Tania López, de l’Associació 
Espanyola de Lluita contra el Càncer, i el Sr. Xavier 
Torrens, voluntari de l’Associació Espiral.  

Centre Cultural Sa Nostra  Aproximadament 40 
persones 

5 de desembre Trobada de Voluntaris, exposició d’entitats, world 
cafè aprofitant el Dia Internacional del Voluntariat i 
com a cloenda de l’Any Europeu del Voluntariat 

Parc de les Estacions de 
Palma 
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Juntament amb les activitats descrites s’ha desenvolupat la Fira d’entitats. Activitat 

itinerant amb més de 30 plafons amb informació de lesdiferents entitats de 

voluntariat que formen part de la PLAVIB. Aquesta Fira a més ha estat dinamitzada 

amb un conta contes, una presentació pública i una activitat de world cafè.  

S’ha traslladat pels municipis de:  

 

Inca   29/5 a 9/6/2011 

Pollença   15/6 a 10/7/2011 

Alaró   10 al 30/9/2011 

Sóller   27/9 al 19/10/2011 

Artà   20/10 al 6/11/2011 

Santa Maria  17 al 21/11/2011 

Palma   5 desembre 2011  

Llucmajor  9 al 22/12/2011 

El material que s’ha generat amb aquesta exposició es preveu que al llarg de 2012 

pugui visitar altres poblacions degut a la demanada que ha tingut i a la gran 

acollida que ha tingut als municipis on ha pogut estar. 
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Conveni de Col·laboració amb l’Institut Balear de Joventut en matèria de 
voluntariat 

 
L’IB-JOVE executa la política del Govern de les Illes en matèria de voluntariat. 

Entre els objectius de la PLAVIB hi trobem; promoure el voluntariat en la societat i 

sensibilitzar-la de la seva aportació, participar permanentment en l’elaboració de 

propostes sobre polítiques i programes de voluntariat que desenvolupi l’Administració 

en tots els àmbits. 

L’objecte de l’esmentat conveni és la promoció, el foment i la formació del voluntariat.  

Segons el que s’estableixen els annexes del conveni les accions s’han desenvolupat en 

dos programes: 

 

1. Gestió i coordinació del Programa Voluntariat i de la borsa de voluntaris 

2. Formació per a voluntaris; bàsica i àmbits específics 

1- Gestió i coordinació del Programa Voluntariat i de la borsa de 

voluntaris 

 

En el marc d’aquest programa la PLAVIB ha desenvolupat les següent accions al llarg 

de l’any 2011. 

1.A Promoure la participació dels ciutadans de les Illes en tasques de voluntariat 

mitjançant les entitats de voluntariat legalment establertes: 

Aquesta acció s’ha desenvolupat mitjançant dues activitats; 

1. Des del telèfon gratuït del voluntari (900102979) s’han acostat les entitats a la 

població en general. S’han dut a terme un total de 148 derivacions, assessories o 

respostes a ciutadans que volien tenir més informació sobre voluntariat. Les dubtes 

que més s’han platejat els ciutadans: 

- On puc fer voluntariat? 

- Quina entitat tenc més propera de casa meva? 

- Que he de fer per ser voluntari?  

2. World Cafè, xerrades sobre voluntariat que s’han desenvolupat a diferents espais 

(casals de gent gran, casals de barri, casals de joves, casal de Dones....) es convida als 
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ciutadans a fer un cafè de productes de comerç just al temps que també es convida a 

xerrar sobre voluntariat.  

S’han desenvolupat un total de 12 activitats d’aquests tipus, amb una participació mitja 

de 9 persones.  

1.B Facilitar a l’IBJove l’accés a la borsa mitjançant l’enllaç corresponent. 

La web de la PLAVIB posa a disposició d’IBJOVE la seva aplicació de la plana web.  

 

1.C Participar en esdeveniments adreçats als ciutadans de les Illes. 

En aquest sentit cal destacar que durant l’any 2011 s’ha participat activament a 

diferents foros que l’administració ha convocat a la PLAVIB. 

- S’ha dinamitzar un grup de feina adreçat a totes les ONG’S en el procés de consulta 

per la simplificació i reducció de les càrregues administratives, que va convocar el 

Govern de les Illes.  

- La PLAVIB ha estat consultada per l’IB Salut en el tema del pla estratègic de 

voluntariat de l’esmentat institut.   

 

1.D Organitzar exposicions en el marc del Programa de Voluntariat, així com xerrades a 

les escoles i instituts. 

S’ha acostat l’acció voluntària als instituts mitjançant sessions de sensibilització.  

 

1.E Actualitzar i mantenir la web de voluntariat 

S’han actualitzats els continguts, s’han afegit les noves entitats i al mateix temps s’ha 

fet un seguiment de les accions desenvolupades amb motiu de l’Any Europeu del 

Voluntariat. 

 

1.F Difondre el SVE del programa “La joventut en acció” de la CE. 

Dins la plana web de la PLAVIB es pot trobar informació sobre SVE i un enllaç a les 

planes del programa. Al mateix temps s’han fet 14 assessories online sobre SVE i s’han 

respost 22 consultes del telèfon gratuït del VOLUNTARIAT 900102979. 

La PLAVIB esta en procés de lliurament de la documentació de la Manifestació 

d’Interès del SVE. 
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2- Formació per a voluntaris; bàsica i àmbits específics 

 

En relació a la formació ha estat desenvolupada per les pròpies entitats de la PLAVIB, 

durant el mes de desembre del 2010 es va passar qüestionari sobre quina era la 

formació que els voluntaris de les entitats necessitaven i quina disponibilitat tenien les 

entitats per dur-la a terme. Juntament amb els cursos de formació bàsica de 

voluntariat, on han participat un total de 38 persones, s’han desenvolupat cursos 

específics.  

 
CURS DATES Nombre de 

participants 

Participació Infant-juvenil 5/6 i 7 de 

setembre 

8 

Dret Internacional Humanitari 13 i 14 de 

maig 

8 

Actuacions i noves recomanacions dels protocols RCP 20/23 i 26  de 

maig 

15 

Com comunicar-nos amb persones amb discapacitat 9 de juliol 12 

Marc Jurídic Legal de les accions amb menors 28 d’octubre 9 

Esport per a persones amb discapacitat 24 de 

setembre 

22 

Acompanyament a malalts al final de la vida i a les 

seves famílies 

13/14/15 i 16 

de setembre 

15 

 

El total de voluntaris formats en el marc del pla de formació de la PLAVIB al llarg de 

l’any 2011 han estat 125 persones. 

Un total de 6 entitats han participat en l’elaboració i realització de les diferents accions 

formatives impulsades de la PLAVIB (Amadiba, Amadip Esment, Creu Roja, Dime, 

Espiral entitat prestadora, Fundació Maria Ferret) 
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Programa Xarxes de l’IRPF 
 

Juntament amb la Plataforma del Voluntariado de España (PVE) hem desenvolupat el 

programa Xarxes amb càrrec a la subvenció d’IRPF. 

Amb l’objectiu de consolidar la Plataforma del Voluntariat de les Illes com una xarxa de 

participació, global, dinàmica, eficaç i que serveixi de nexe d’unió entre els seus 

membres per tal d’intercanviar experiències, oferir suport enfront de problemes 

comuns, crea espais de debat, col·laborar amb les diferents administracions i crear 

iniciatives entorn al voluntariat sorgeix el programa Xarxes (Redes)   

S’han desenvolupat diferents línies d’actuació: 

Línia d’informació 

Línia de sensibilizatzició i divulgació 

Línia Formativa:  

Línia de creació de centre de recursos 

 

Actuacions realitzades 

Actuacions Data inici Data final 
Nº 

usuarios 

World café 13 de gener 22 de 
desembre 

186 

Dinar Dinamitzat 12 de febrer 10 de 
setembre 

24 

Presentació de la PLAVIB en el 
Parlament de la CAIB 

12 de març 12 de març 85 

Linea 900 
 

Gener Desembre 318 

Formacions Gener  Desembre 92 

Visites a la web 
 

Gener Desembre 3993 
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OBJECTIUS I ASSOLIMENT DELS MATEIXOS: 
 
Els objectius del programa Xarxes han estat: 
 

Promoure i difondre l’acció voluntària per tal d’aconseguir el seu reconeixement entre 

la població general i les administracions:  

El resultat esperat era fer al manco 1 acció de promoció i difusió d’acció voluntària, en 

aquest sentit hem de dir que hem assolit totalment l’objectiu i el resultat proposat atès 

que hem realitzat una acció mensual. Pel que fa al reconeixement de l’acció voluntària 

per part de les administracions  hem de dir que amb motiu de l’Any Europeu del 

Voluntariat, l’Ajuntament de Palma, Govern de les Illes i el propi Parlament de la 

Comunitat ens han convocat a diferents actes i han participat activament de les 

diferents actuacions que hem desenvolupat des de la Plataforma.  

Difondre entre les associacions de voluntariat i la població en general la tasca 

desenvolupada per la PLAVIB; en aquest sentit, com indicador ens havíem proposat el 

nombre de visites que rebria la plana web de la PLAVIB (3.993) i el nombre d’accions 

de difusió realitzades, ens havíem proposat al manco 5 i hem dut a terme un total de 

12.   

Formar i capacitar a les persones responsables del voluntariat i al propi voluntari: amb 

les formacions que s’han dut a terme s’han format un total de 92 persones a càrrec 

d’aquest projecte.  

Conscienciar i sensibilitzar a las associacions de las Illes Balears sobre la importància 

de participar en la creació de xarxes per a millorar la qualitat de totes les nostres 

accions: per tal de mesurar aquest objectiu ens vàrem proposar com indicador el 

nombre d’entitats que participessin a les accions de sensibilització, esperàvem una 

participació del 50% i hem tingut una participació d’entre el 30 i el 40%.   
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Oferir eines d’informació, documentació i assessorament sobre voluntariat mitjançant 

la plana web: el nombre de visites a la web era l’indicador establert , ens havíem 

proposat unes 2.000 visites i hem rebut un total de 3993 visites a la plana web durant 

l’any 2011.  

Establir una estratègia de consolidació de la Xarxa entre totes les entitats membre: per 

tal d’analitzar aquest objectiu vàrem establir com indicador el nombre d’entitats que 

participessin a l’assemblea, esperant al manco una participació del 30%. Cal dir que la 

participació a l’assemblea del mes de maig fou del 43% de les entitats membres de la 

Plavib. 

Intercanviar experiències de feina i facilitar la col·laboració entre les entitats per tal de 

sumar i compartir bones pràctiques: hem de dir que aquest objectiu no l’hem treballat 

del tot i hem centrat tot en realitzar accions en el marc de l’Any Europeu del 

Voluntariat on les entitats han trobat espais (taules rodones, exposicions...)  

d’intercanvi molt informals però productius. 

Donar suport a la realització de trobades, físiques o virtuals, així com foros de debat 

per tal d’afavorir les relacions entre les entitats: com l’objectiu anterior no s’ha 

desenvolupat tot el que voldríem 

Enfortir i consolidar el teixit associatiu de les: per tal de mesurar aquest objectiu ens 

havíem posat com indicador el nombre d’entitats que sol·licitaren la seva incorporació 

a la PLAVIB i marcàvem que hauríem d’augmentar en un 10% el nombre d’entitats 

membres. A principis de l’any 2011 la Plavib estava formada per 24 entitats i a finals 

d’any formen la Plalvib un total de 27 entitats.  
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Acord Col•laboració amb Sa Nostra 
 

Aquest programa de formació i sensibilització ha estat gestionat per la Plataforma de 

Voluntariat de les Illes Balears – PLAVIB a partir de la demanda de l’Obra Social de Sa 

Nostra fruit de la col·laboració que ambdues entitats tenen en matèria de voluntariat i 

formació. 

 

L’objectiu general del conveni era donar resposta, a través de la Plataforma, a les 

persones que, mitjançant la Fundació "Sa Nostra", varen mostrar el seu interès per 

desenvolupar tasques de voluntariat en les diferents associacions de voluntariat de les 

Illes Balears. 

Aquest objectiu general es desplega en 2 objectius específics: 

 

 Establir contacte amb les persones que varen mostrar interès en ser 

voluntaris. 

 Formar a les persones interessades en els aspectes més rellevants de 

l'acció voluntària. 

La Plataforma, per tal d'aconseguir els objectius mencionats, va  realitzar les següent 

accions:  

o Establir contacte telefònic amb aquestes persones. 

o Reunir-se amb elles i informar sobre el terme voluntari a les illes balears. 

o Donar-los la formació bàsica del voluntariat. 

  
Valoració. 
 
Considerem que l’objectiu general es pot donar per aconseguit, si bé és cert que, com 

veureu, el nombre final de persones formades és molt petit en relació al nombre inicial 

de potencials voluntaris. 

També considerem tant els objectius específics, els objectius operatius com les accions 

previstes han sigut les més idònies per a la gestió d’aquest programa.  

Les accions realitzades es poden agrupar en: 

  1- Contacte amb entitats 

 2- Revisió de documentació i delimitació de zones per illes 
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 3- Telefonades 

 4- Sessions informatives 

 5- Formacions 

         6- Memòria: recopilació de dades, gràfiques ..... 

 

 Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol 

Contacte entitats x x      

Revisió documents   x     

Telefonades   x x x x  

Sessions informatives   x x x x  

Formacions    x x x x 

Memòria      x x 
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DESCRIPCIÓ DE LES ACCIONS 
 

1. Contacte amb les entitats: 

Els tècnics varen establir contacte amb totes les entitats que formen la PLAVIB i altres 

entitats de voluntariat d’arreu de les Illes per tal de poder oferir un major ventall 

d'entitats i àmbit on es poguessin adreçar per a fer el voluntariat. 

 

2. Revisió de documentació i delimitació de zones per illes: 

A finals del mes març, la Fundació Sa Nostra ens va donar el llistat amb les dades 

necessàries dels possibles voluntaris. Per tal de guanyar en proximitat i establir 

calendaris de sessions informatives i formatives, es va fer la següent delimitació per 

zones: 

    - Mallorca se va separar per zones: Palma, Inca, Manacor. 

o Palma: Palma, el sud de la serra de tramuntana. 

o Inca: el nord de la serra de tramuntana, Raiguer i part del Pla.   

o Manacor: part oest del pla de Mallorca, Migjorn i Llevant. 

    - Menorca.  

    - Eivissa i Formentera: es varen agrupar ja que a Formentera només hi havia 4 

possibles voluntaris i se’ls va oferir cobrir les despeses necessàries del seu 

desplaçament a Eivissa. 

 

3. Telefonades: 

Abans d’iniciar el contacte directe, es va definir: 

- Contingut de la conversa amb les persones interessades: presentació, 

informació, etc. 

- Nombre de vegades que s’insistirà en cas de no rebre resposta i horaris 

en que es provaria. Després de consultar amb responsables de 

voluntariat de diferents entitats membres de la PLAVIB i les seus 

protocols de gestió de voluntariat, es va establir el nombre màxim 

d’intents en 5 per persona a diferents franges horàries: matí, migdia i 

tarda. Així, s’han fet més de 4.000 telefonades, ja que la mitja ha estat 

de 2,4 intents per persona. 
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- Confirmació de dades personals i sol·licitud de correu electrònic. 

- Informació de la sessió informativa més propera. 

Es varen començar a fer totes les cridades de Mallorca i després es va seguir amb 

Menorca i Eivissa i Formentera, per tal de deixar cada una de les illes acabades abans 

de fer les sessions informatives. 

Amb el contacte telefònic es va establir una relació de persona a persona, ja que la 

persona que es va oferir per a ser voluntari havia de sentir-se acollida des del primer 

moment i poder parlar i consultar les seves dubtes. 

 

4. Sessions informatives: 

Es varen realitzar diferents sessions informatives arreu de les Illes: 12 a Mallorca, 1 a 

Menorca i una a Eivissa. En un principi, es convocaven 25 persones per sessió, però 

veient que la gent no hi assistia tota es va canviar a 40 persones, previ acord a les 

reunió de coordinació entre Sa Nostra i la PLAVIB, i de les persones que no assistien 

no es feia un retorn de les cridades. Totes les sessions es varen desenvolupar en 

espais de Sa Nostra per tal de reforçar el lligam entre les persones i Sa Nostra. 

 
SESSIONS INFORMATIVES MENORCA: 1 

 

LLOC DATA HORA CONVOCATS ASSISTENTS 

C.C Sa Nostra Maó 21/05/2011 10:00 15 5 

 
 SESSIONS INFORMATIVES EIVISSA I FORMENTERA: 1 
 

LLOC DATA HORA CONVOCATS ASSISTENTS 

C.C Sa Nostra 
d’Eivissa, a Vila 

14/05/2011 10:00 37 7 

 
 
 
 
 
 
 

SESSIONS INFORMATIVES MALLORCA: 12 
 

LLOC DATA HORA CONVOCATS ASSISTENTS 
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C.C Sa Nostra Palma 22/03/2011 10:00 25 6 

C.C Sa Nostra Palma 22/03/2011 18:00 26 7 

Sa Nostra Inca 24/03/2011 10:00 13 6 

Sa Nostra Inca 24/03/2011 18:00 15 2 

C.C Sa Nostra Palma 29/03/2011 10:00 23 6 

C.C Sa Nostra Palma 29/03/2011 18:00 32 7 

C.C Sa Nostra Palma 11/04/2011 10:00 16 6 

C.C Sa Nostra Palma 11/04/2011 18:00 32 12 

C.C Sa Nostra Palma 17/05/2011 10:00 31 15 

C.C Sa Nostra Palma 17/05/2011 18:00 36 9 

Sa Nostra Inca 03/06/2011 10:00 8 0 

Sa Nostra Inca 03/06/2011 16:00 16 3 

TOTAL 273 79 

 

TOTAL CONVOCATS A SESSIONS INFORMATIVES: 325 persones 

TOTAL ASSISTENTS A SESSIONS INFORMATIVES: 91 persones 

 
5. Formacions:  
 

Es varen realitzar 5 formacions arreu de les Illes. 

 - Mallorca: 2 a Palma i 1 a Manacor 

 - Menorca: 1 a Maó 

 - Eivissa i Formentera: 1 a Eivissa 

 
TOTAL CONVOCATS A SESSIONS FORMATIVES: 128 persones 

TOTAL ASSISTENTS A SESSIONS FORMATIVES: 47 persones 

 
Cal a dir que el fet que tant les sessions formatives com les informatives fossin tant 

properes o, en alguns casos, en plena temporada turística, ha fet que el nombre de 

persones interessades - convocades sigui molt superior al d’assistents, sobretot a 

zones turístiques com el nord i llevant de Mallorca i Menorca i, sobretot, a Eivissa i 
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Formentera.  A més, des que Sa Nostra va fer l’enquesta fins ara, havien passat 2 

anys. 

 
L'equip tècnic del projecte estava format per a 2 tècnics, coordinats per membres de la 

comissió executiva de la PLAVIB i amb el suport de la secretaria tècnica de la 

Plataforma del Voluntariat.  
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Conveni PVE- La Caixa “fes-te Voluntari”  
 
Des de la Plataforma del Voluntariado de España mitjançant conveni col·laboració amb 

l’obra social de La Caixa ens han derivat durant 2011 un total d’onze arxius, el que 

suposa un total de 98 persones que des de la Plavib s’han posat en contacte amb les 

diferents entitats per tal de conèixer les entitats i començar, si n’era el cas, la tasca de 

voluntariat dins les mateixes. 

Mensualment des de la PVE ens envien l’arxiu derivat de la Fundació La Caixa on 

apareix el nom de la persona interessada, formes de posar-se en contacte i les seves 

preferències a l’hora de fer voluntariat (amb persones amb discapacitats, amb infància 

i joves, amb persones grans.....) des de la Plavib es fa un primer contacte amb un 

doble objectiu: 

- Presentar la PLAVIB i comprovar que encara hi ha interès per la persona 

- Derivar a la persona a una entitat en concret 

Les entitats participen activament del procés d’aquest conveni atès que han de fer el 

contacte amb la persona derivada, establir una entrevista i si n ‘és el cas iniciar el 

procés d’incorporació al voluntariat de l’entitat. 



 

Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears 
MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2011 

 

 

Relacions amb altres entitats 
 
En relació a la PVE des de la Plataforma del Voluntariat de les Illes s’ha participat a: 

- Campanya “X tantos” impulsada per la PVE per tal de sensibilitzar a la 

població de la importància d’assenyalar la casella d’altres fins socials de 

l’IRPF. 

- A la campanya de sensibilització “ No es lo és el que faig, sinó perquè ho 

faig la formació del programa Redes impulsada des de la PVE 

- Participació a la “Escuela de Otoño de la PVE” 

- Jornades de Formació de tècnics de programes de l’Irpf 

- Jornades de reflexió sobre el pla estratègic de la PVE 

S’han mantingut reunions amb diferents entitats de les Illes per tal d’explicar que es fa 

des de la PLAVIB i convidar-los a formar part. 

- Asociación Banco del Conocimiento 

- Asociación Española Contra el Cancer 

- Caritas Mallorca 

- Federació de persones majors de la part forana 

- Associació Tip-tap 
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Relacions amb administracions 

 
En motiu de la commemoració de l’Any Europeu del Voluntariat els membres de la 

Comissió Executiva s’han reunit amb responsables de diferents administracions 

 

- Ajuntament de Palma- Coordinadora de Joventut ens va rebre per tal de 

posar en comú accions en motiu de l’Any Europeu del Voluntariat 

- Presidenta del Parlament de les Illes, ens va rebre per tal d’organitzar 

l’acte d’inici dels actes de l’Any Europeu del Voluntariat 

- Participació a una reunió amb el President del Govern de les 

Illes. Servei de qualitat. Cambra de Comerç 

- Participació a la reunió de valoració de projectes ben valorats 

per part de la ciutadania convidats per la Direcció General de 

Qualitat de Serveis del Govern. 

- Participació al Fòrum de la Ciutadania. 

- Reunió amb la Directora General de Cultura i Joventut. 

- Reunió amb responsables de l’IB-salut en relació a l’esborrany de Pla 

estratègic de voluntariat de l’esmentat institut. 

- Participació a la taula rodona organitzada pel Centre Balears Europa 

sobre l’Any Europeu del Voluntariat. 

 

 


