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Nota de Premsa 
Dimecres, 2 de desembre de 2020 

El Consell acollirà l’acte a Eivissa dels Premis del 
Voluntariat del Govern 

La directora general de Participació i Voluntariat, Maria Amengual, i el 
vicepresident segon del Consell Insular d’Eivissa, Javier Torres, 
entregaran el Premi Estepa a Metges del Món i la Menció Especial a 
Voluntaris d’Eivissa a l’acte que es celebrarà el divendres 4 de desembre, 
a les 13 hores, a la sala de Plens de la seu insular.  

El Consell Insular acollirà l’acte a Eivissa de la segona edició dels Premis 
Autonòmics del Voluntariat IB 2020 del Govern de les Illes Balears. La 

directora general de Participació i Voluntariat, Maria Amengual, i el 

vicepresident segon del Consell Insular d’Eivissa, Javier Torres, entregaran el 
Premi Estepa a Metges del Món i la Menció Especial a l’associació 

Voluntaris d’Eivissa aquest divendres, 4 de desembre, a les 13 hores, a la 

Sala de Plens de la seu insular. El president de la institució insular, Vicent 
Marí, clausurarà la cerimònia.  L’entrega dels guardons es retransmetrà en 

directe i es podrà seguir pel canal de YouTube del Consell i a la pàgina de 

Facebook.   

“És un plaer per al Consell acollir l’entrega dels Premis del Voluntariat del 

Govern que es fa a Eivissa i volem agrair a Metges del Món i a Voluntaris 

d’Eivissa tot el seu esforç aquest any marcat per la pandèmia, aquest 

reconeixement és més que merescut. A més, en aquesta petita cerimònia es 

posarà en valor el treball de voluntariat de totes les entitats, no només de les 

premiades, que han fet una feina encomiable”, ha manifestat el vicepresident 

segon i conseller insular de Participació Ciutadana, Javier Torres.  

L’acte a Eivissa dels Premis del Voluntariat del Govern s’emmarca dins del 

programa de la Setmana del Voluntariat del Govern, que va començar el passat 

dissabte i que conclourà el dia 5, dia en què l’Assemblea General de les 
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Nacions Unides va elegir per celebrar aquesta jornada. L’esdeveniment 

principal dels Premis del Voluntariat IB 2020 es va celebrar el passat diumenge 

a Menorca, on es varen anunciar tots els guanyadors. De les entitats 

guardonades a Eivissa, la Direcció General de Participació i Voluntariat del 

Govern ha destacat el següent:   

De Metges del Món, la direcció general de Participació i Voluntariat ha valorat 

que el seu projecte neix “de la mà de persones voluntàries” que començaren a 

intervenir amb persones en situació de prostitució per aconseguir gradualment 

lluitar contra aquesta forma de violència contra les dones. A més, des de la 

proclamació de l’estat d’alarma i durant tota l’emergència sociosanitària per la 

COVID-19, el projecte ha vist ampliat el seu objectiu i finalitat per donar 

cobertura a la nova realitat de l’illa. Per últim, des de la Direcció General de 

Participació i Voluntariat han recalcat que la finalitat del projecte és afavorir la 

prevenció i control d’infeccions i subministrar productes de primera necessitat a 

les persones que atenen des de 2013 i que no estan inclosos en altres circuits 

de la xarxa social de l’illa d’Eivissa. 

Respecte a Voluntaris d’Eivissa, que rebrà la Menció Entitat de Voluntariat IB 
2020, es tracta d’una societat sense ànim de lucre implicada en àmbits de 

voluntariat tan diversos com el cultural, l’esportiu, el mediambiental, la protecció 

d’animals i social i dedica una atenció especial a les persones que no tenen 

família i a les que viuen soles. 

Campanya Fes-te Voluntari/ària! 

Per una altra banda, el Departament insular de Participació Ciutadana ha iniciat 

la campanya ‘Fes-te voluntari/ària!’. A causa de la pandèmia, les peticions 

d’ajuda a les associacions han augmentat i per això necessiten més persones 

voluntàries.  

Per a fomentar el voluntariat, el Consell ha realitzat un curtmetratge (que es pot 

veure al canal de YouTube del Consell i a les xarxes socials de la institució 
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insular) on integrants de Càritas, Aemif, Creu Roja, Apneef, Apfem, Metges del 

Món i Voluntaris d’Eivissa expliquen per què són voluntaris/àries.  

A més, el departament insular de Participació ha editat 100 cartells informatius 

per distribuir-los entre les associacions que participen en aquesta iniciativa i  

centres educatius.  

Les persones interessades en el voluntariat poden consultar la pàgina web del 

Consell (www.conselldeivissa.es) per convertir-se en voluntaris/àries i obtenir 

informació de les entitats adherides a aquesta campanya.  

Les adreces de correu electrònic per contactar amb aquestes associacions són 

les següents:  

VOLUNTARIS D'EIVISSA: voluntariseivissa@hotmail.com 

 APFEM: karlamorachavez@gmail.com  

 METGES DEL MÓN: ibiza@medicosdelmundo.org  

CÀRITAS: voluntariado.cdibiza@caritas.es  

AEMIF: tsocial@aemif.es  

 CREU ROJA: silcaro@cruzroja.es  

APNEEF: comunicacion@apneef.org  
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