Trobada de feina de responsables polítics i tècnics en matèria de participació i
voluntariat i Trobada feina d’entitats de voluntariat
La Conselleria de Cultura, Participació i Esports, amb la col·laboració de la Plataforma del
Voluntariat de les Illes Balears, organitza una trobada de feina amb motiu de l'elaboració de
l'Avantprojecte de la llei de voluntariat de les illes Balears, pel proper 4 de desembre.
Aquesta jornada de formació i de reflexió s'emmarca en els actes del Dia Internacional del
Voluntariat (5 de desembre).
Per aquest motiu es realitzaran dues sessions de conferències amb debat:
1. La primera sessió (dematí) dirigida a tècnics d’administracions (locals, insulars i
autonòmica) i responsables polítics en matèria de participació i voluntariat de les Illes
2. Una segona sessió (tarda) dirigida responsables d’entitats, responsables de programes de
voluntariat i a persones voluntàries.
El ponent serà al professor Pablo Benlloch Sanz, intel·lectual de referència a nivell estatat en
matèria de voluntariat.
Pablo Benlloch Sanz és llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Madrid (1981),
Doctor en Dret per la Universitat Rei Juan Carlos (2006), ha estat Vicedegà de Pràctiques
Externes i Relacions institucionals i actualment és coordinador del Grau en Treball Social de
la Facultat de Ciències Jurídiques i Socials de la Universitat Rei Joan Carles.
Ha participat de diverses organitzacions del Tercer Sector desenvolupant diferents tasques.
La seva tesi doctoral fou sobre l'activitat en règim de voluntariat, fent un acostament jurídic
al fenomen del voluntariat i té nombroses publicacions sobre la matèria en revistes
científiques.
Ha participat en nombrosos cursos i jornades d'entitats del Tercer Sector i és assessor de la
Plataforma del Voluntariat d'Espanya.
Durant els anys 2014 i 2015 va coordinar el grup de professors de la Universitat Rei Joan
Carles que va assessorar a la D.G de Serveis per a la Família i la Infància del MSSSI en
l'elaboració i tramitació parlamentària Llei de voluntariat (Llei 45/2015, de 14 d'octubre)
Actualment segueix assessorant al Ministeri respecte al Reglament fins a la seva aprovació
definitiva, en l'avaluació de l'Estratègia Estatal de Voluntariat 2010 i 2014 i en l'elaboració de
la nova Estratègia Estatal 2017-2022, en aquest últim cas amb la col·laboració de la
Plataforma del Voluntariat d'Espanya

Gràcies a la seva experiència i coneixement del tercer sector i del món legislatiu podrà iniciar
el debat/reflexió a tots els àmbits i nivells on el voluntariat esta present a la nostra
comunitat.
Aquestes trobades de formació i de treball es duran a terme el proper 4 de desembre, amb
l'horari següent:
LLOC: Seu de la FELIB (c/ General Riera ,núm, 111, Palma ) i per video Conferència a
l'Ajuntament de Maó (Pl. de Constitució,1, Maó), al Palau de Congressos d'Eivissa (Avda.
Doctor Camacho, Santa eulària des Riu) i de Formentera (Pl. de la Constitució, 1, Sant
Francesc Xavier)
PROGRAMA:
1- Trobada de tècnics i responsables polítics amb competències en matèria de
participació i voluntariat.
* 9.30- 11.00 – Presentació de la jornada i exposició del Prof. Benllonch (situació actual
legislativa estatal en matèria de voluntariat, comparativa amb altres comunitats, conceptes i
novetats que va introduir la Llei 45/2015, paper de les administracions dins el voluntariat, els
nous agents en el voluntariat).
* 11.00–11.30 – Descans – refrigeri
* 11.30-12.30- Debat obert i acomiadament.
2- Trobada d’entitats
* 16 a 18.00 - Presentació de la jornada i exposició del Prof. Benllonch (situació actual
legislativa estatal en matèria de voluntariat, conceptes i novetats que va introduir la Llei
45/2015, nous tipus de voluntariat, paper de les entitats noves obligacions)
* 18 a 18.30 – Refrigeri i acomiadament.

Amb la col·laboració de

