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amb una paradeta a la plaça d’Es-
panya per donar a conèixer la
tasca de les 16 entitats que la for-
men. Alhora aprofitaren per en-
grescar la població a participar en
algun dels seus projectes.

En aquest sentit, la plataforma,
integrada per Amadiba, Amiticia,
Deixalles Sóller, Consell de la Jo-

ventut, Creu Roja, Espiral, Feaps;
Grup d’Esplai de Mallorca, Pro-
bens, Amadip Esmet Fundació,
Fundació Kairós Acció Solidaria,
Maria Ferret i Projecte Jove, Metges
del Món, l’ONCE i Unicef, a part de
conscienciar la població, aglutina
esforços per fer sentir la seva veu a
l’hora de crear marcs jurídics que
permetin potenciar el voluntariat.
Fruit d’això, el mateix divendres la
plataforma signà un conveni amb
la Conselleria d’Esports i Joventut
per tal de promocionar plans i po-
lítiques de voluntariat a les Illes.

Respecte a això, la plataforma
oferirà a partir de gener diversos
cursos de formació de voluntariat
on-line, com també dos d’especí-
fics de tractament d’infants disca-
pacitats i de gent gran, oberts a tot-
hom.

Tot i que algunes d’aquestes enti-
tats són més conegudes que d’al-
tres, totes, que agrupen prop de
4.000 persones, constitueixen
una xarxa social importantíssima
que dóna cobertura a col·lectius
vulnerables i amb poca visibilitat
dins la societat.

Malgrat això i encara que el nom-
bre de voluntaris s’incrementa gra-
dualment, és necessari una major
participació ciutadana en projec-
tes de voluntariat. Dedicar un poc
del nostre temps i esforç a causes
que ho necessiten.•
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PALMA Moltes persones de les Ba-
lears dediquen el seu temps dispo-
nible a ajudar els altres. No n’espe-
ren res a canvi, tan sols paliar les
desigualtats i fer de la nostra co-
munitat un lloc més cohesionat.

Segons les dades a les Illes, hi ha
actualment prop de 50.000 volun-

taris que fan feina en diferents pro-
jectes: l’assistència a gent discapa-
citada, a malalts, a qualsevol per-
sona que necessiti algun tipus
d’ajuda, la neteja de camins, el vo-
luntariat en grups d’esplai, etc.

Així, el passat dia 5 de desembre,
concidint amb el Dia internacional
del voluntariat, la Plataforma del
voluntariat de les Illes Balears or-
ganitzà una jornada reivindicativa

Sense demanar ni esperar res, milers de voluntaris dediquen bona part del seu temps i esforç a
ajudar aquelles persones i col·lectius que ho necessiten. La motivació i el compromís social són les
eines bàsiques d’entitats i associacions que amb la seva feina fan una societat més cohesionada

No esperen
res a canvi
Solidaris

Amadiba fa tallers i escoles d’estiu en què els voluntaris organitzen activitats de lleure per a infants que pateixen algun tipus de discapacitat.

50.000 voluntaris a les Illes
Balears. En el conjunt de l’Estat
espanyol es calcula que prop d’un
milió de persones dediquen el seu
temps a ajudar els altres, unint la
seus esforços a través de 15.000
ONG. Segons les dades obtingu-
des per l’Observatori de les orga-
nitzacions d’iniciativa social (que
depèn de la Fundació Maria Fer-
ret), a les Illes Balears hi ha actual-
ment prop de 50.000 voluntaris
que fan feina en diferents proje-
cets i àmbits de col·laboració i vo-
luntariat. D’aquests, 3.967 formen
part de la Plataforma de voluntaris
de les Illes Balears.•

LES XIFRES

1 milió

Tot i que el nombre
de projectes de
voluntariat ha
augmentat, encara
queda feina per fer
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Cada capvespre acudia al cen-
tre de dia un grup de voluntaris
que feia companyia als iaios i
iaies, a la sala d’estar comuna. En
Xavier, el nou coordinador del
centre, curiós de mena, va deci-
dir aprofitar aquestes estones de
tranquil·litat per xoroiar els iaios
i iaies, a veure quina la feien. Al
cap d’un parell de dies li cridava
especialment l’atenció, i no pre-
cisament per bones vibracions,
aquell voluntari d’una seixante-
na d’anys de mirada fuita i aspec-
te entelat i equívoc, que invaria-

Elogi del voluntari anònim
blement compareixia cada dia a
la mateixa hora i s’asseia al costat
d’un vellet escardalenc i tremo-
lós que devia rodar la norantena
d’anys. No es deien res. El volun-
tari agafava les mans del vell
entre les seves, i s’estaven així,
sense ni mirar-se, més d’una
hora, fins que el vell s’adormia i
el voluntari marxava, sense dir
res a ningú.

En Xavier va recelar d’aquell
tèrbol personatge i va decidir in-
tervenir. L’experiència li ense-
nyava que el voluntariat de vega-

des atreu gent poc de fiar...
—Qui és aquell voluntari tan es-

trany que ve a fer companyia a
aquest vellet? –va demanar a na
Clàudia, una de les cuidadores.
Ella va riure.

—Perdona Xavi, el voluntari és
el vell, i li diuen Llorenç. El més
jove és en Robert, un malalt
mental del barri sense família.
En Llorenç és l’única companyia
que en Robert no es treu del da-
munt a crits. Fa una feina
excel·lent, el bon Llorenç... quan
dorm i tot!•

MIQUEL ÀNGEL MARIA
www.miquelmaria.cat

La Creu Roja, una de les entitats amb
més voluntaris de les Illes Balears
••• Una de els associacions amb
més voluntaris és la Creu Roja.
Com se sap, aquesta entitat, pre-
sent arreu del món, es dedica tant
a l’ajuda humanitària o d’emer-
gència, com al suport proper a
sectors socials desfavorits, com
puguin ser els nins, gent gran o
persones en situació d’exclusió.

A Balears, durant els darrers
anys l’entitat ha fet una gran cam-
panya de recaptació de socis i vo-
luntaris. Gràcies a això, actual-
ment l’entitat consta a les Illes
amb el suport de 2.792 voluntaris:
1.851 a Mallorca, 579 a Menorca i
314 a les Pitiüses. Pel que fa al per-
fil, un 50,6% són dones enfront
d’un 49,4% d’homes, amb una
gran varietat de franges d’edat,
entre les quals destaca un 34% de
joves. De la mateixa manera, la
seva procedència és cada cop
més variada, amb nous col·lec-
tius, com immigrats i prejubilats.

Tota aquesta extensa col·labora-
ció, sumada als prop de 14.805
socis i 615 treballadors, ha permès
a l’entitat ajudar prop de 240.909
persones a casa nostra i donar co-
bertura a 33.837 persones de paï-
sos desfavorits, a través de projec-
tes d’Ajuda Humanitària. Tal com
afirma Maria Antònia Cantallops,
directora autonòmica del volun-
tariat de la Creu Roja, “tenim dife-
rent àrees de treball i sempre s’hi
necessita gent, com més mans mi-
llor. En aquest sentit, tenim una
llarga llista de sol·licituds de per-
sones que volen col·laborar amb
nosaltres i sempre són benvingu-
des”.

Així, assegura, “els voluntaris
sempre poden dur iniciatives i
aportar idees noves. Per exemple,
a partir de la iniciativa de dues vo-
luntàries s’ha pogut dur a terme
un programa de tractament de la
prostitució que avui dia té el su-

port de Caja Madrid i permet
donar ajuda sociosanitària a
aquest col·lectiu”. De la mateixa
manera, “el nostre voluntariat
està molt conscienciat i implicat
en la seva feina. A més, se’ls ofe-
reixen diferents cursos de forma-
ció, amb una resposta molt
bona”.

Una experiència única
És ben cert que els seus voluntaris
estan implicats en la seva feina.
José Pérez explica que un volunta-
ri que treballa en l’àrea de joven-
tut “l’experiència és molt positiva
i cal fomentar els valors del volun-
tariat. A l’àrea de joventut feim
moltes activitats, com la recollida
de juguetes, la celebració del Dia
de la dona, de la sida, a més d’ofe-
rir un serevi d’esplai tots els dis-

sabtes”. Segons assegura José,
“quan veus que els projectes sur-
ten endavant, et sents molt satis-
fet. Ho recoman a tots els joves”.

De la mateixa manera opina
Neus, una jubilada que participa
en un voluntariat a Son Dureta.
Ella condiciona i cataloga la bibli-

oteca de l’hospital. Aquesta
amant dels llibres diu que “estar a
la Creu Roja és una satisfacció
enorme i em permet sentir-me
útil per a la societat. A la bibliote-
ca es fa molta feina, però és com-
pletament gratificant”. A més,
afegeix que “ajudar els altres és
una de les millors experiències
que hi ha”.

Pràcticament el mateix que con-
sidera Vera, una infermera origi-
nària de Brasil que treballa fent
un voluntariat amb persones
major i malalts. “M’agrada molt
poder ajudar les persones que re-
alment ho necessiten. Ajud en tot
el que puc, cuid persones amb
càncer, acompany persones ma-
jors i malalts de tot tipus”. “Ser in-
fermera és la meva vocació”, con-
clou.•

A part de l’ajuda en casos d’emergència, la Creu Roja dóna cobertura a molts col·lectius desfavorits.

“Si un vol
ajudar els
altres, no hi ha
limitacions”
••• Pep Lluís Riera, president de la
Plataforma de voluntaris de Les
Illes Balears, que aglutina 16 enti-
tats i associacions que promouen
l’ajuda i el voluntariat, ens explica
com a casa nostra el nombre de
projectes es troba a l’alça.
“Els voluntaris va creixent i les en-
titats també augmenten. Ara bé,
cal distingir entre el voluntariat de
totes aquestes associacions, que
requereix més compromís i impli-
cació, del voluntariat lligat a les
institucions, que sol ser més espo-
ràdic i puntual”. En aquest sentit,
Riera defensa la necessitat de més
“militants”, gent plenament com-
promesa amb l’ajuda desinteressa-
da, “el nostre voluntariat ho fa
amb molta dedicació. Tant se val
que l’entitat tingui deu o mil perso-
nes, totes les associacions fan feina
igual i amb el mateix nivel de com-
promís”.

Pel que fa a les institucions, Riera
assegura que cal una implicació
major per part dels poders pú-
blics, “el reconeixement i l’ajuda
institucional moltes vegades és in-
suficient. Ara hem firmat un con-
veni amb la Conselleria d’Esports i
de la Joventut, però ha costat molt
aconseguir-ho”.

Pel que fa a la conscienciació ciu-
tadana, el president de la platafor-
ma assegura que molta gent no fa
de voluntària per desconeixement
o falta d’informació, “l’excusa ha-
bitual de moltes persones és la
manca de temps, però realment el
nivell d’implicació depèn de ca-
dascú. N’hi ha que hi poden desti-
nar més temps que d’altres, però
un parell d’hores a la setmana tot-
hom les pot dedicar a alguna causa
que ho necessita”. Com ell diu, “a
algú que no ha fet mai de voluntari
li diria que no hi ha limitacions ni
d’edat, ni de temps ni de cap tipus
de discapacitat; i que realment aju-
dar els conciutadans és una tasca
molt important i valuosa”.•

Pep Lluís Riera. Foto: S.Casas

“Tenim una llarga
llista de persones
que volen
col·laborar amb
nosaltres i sempre
són benvingudes”
MARIA ANTÒNIA CANTALLOPS
Directora de voluntariat de Creu Roja


