
Ressenya de la trobada d'entitats a Son Putxet

Data: 27 d'octubre de 2011
Hora: 10:00 a 20:00
Lloc: Son Putxet

Introducció
La trobada d'entitats es va realitzar amb  el propòsit principal  de propiciar el treball  en xarxa  entre les 
entitats per afrontar els reptes del context actual de crisi i atendre adequadament a les demandes socials. 
Per  assolir  aquest  objectiu,  es va seguir  una metodologia participativa,  conduïda per  la  sociòloga Aina 
Tejero, a fi de proporcionar elements de reflexió, recollir els diferents punts de vista i arribar a uns acords 
compartits. Aquesta va consistir, primer de tot, en un dinàmica per conèixer les entitats presents i establir 
punts comuns i diferenciats. Després, el politòleg i conflictòleg Xavier Pastor Pérez  va donar una xerrada 
sobre els principis a partir dels quals poder afavorir el treball en xarxa. Al migdia, es va informar de dues  
iniciatives que es va considerar important donar-les a conèixer, que són l'Associació  per al  foment de la 
Responsabilitat Social Empresarial de Menorca i el Directori d'Entitats de Menorca. Finalment, durant la 
tarda s'obrí el debat per trobar possibles solucions i de quina manera es poden materialitzar i ser efectives.

1a part: Dinàmica de coneixement

La primera part de la trobada consistí en una dinàmica per conèixer les entitats presents, tot identificant els 
aspectes comuns i divergents en el seu funcionament, així com les problemàtiques que es presenten.  Per 
això, primer de tot, els assistents van emplenar una fitxa on es demanava les següents dades de l'entitat a la  
qual representaven: nom, any de fundació, nombre de col·laboradors, àmbit d'actuació, objectius, què hem 
aconseguit, i què necessitam com a entitat per seguir treballant. Després, es va dividir els assistents en dos 
grups,  en  un dels quals havien d'explicar l'entitat a la qual representaven en cinc minuts, mentre que la 
resta anava passant per les diferents entitats. Un cop finalitzada la volta, s'intercanvià els papers, de manera 
que tots van donar a conèixer el funcionament de la seva entitat i van escoltar la resta. 

2a part: Exposició de Xavier Pastor

A continuació, el politòleg i conflictòleg convidat a la jornada, Xavier Pastor, realitzà una exposició sobre els  
7 principis claus que ell considera necessaris a tenir en compte per afavorir una major col·laboració entre 
les entitats. 

1. Actitud positiva

Crear un bon clima de treball és fonamental per generar participació, ja que les persones participen quan es 
senten a gust. A llavors, si un grup està content, per contagi, transmetran bones sensacions als altres. 

2. Detecció i anàlisi: Quins és el problema? Quina la solució?

S'ha d'analitzar des de diferents punts de vista allò que s'ha fet i es fa, aquí i fora (tot i que si volem aplicar  
experiències de fora, sempre s'han d'adaptar-les a la nostra realitat). En aquest procés, s'ha de donar a 
tothom la mateixa capacitat de participació. 

3. Allò més simple és el més potent

És important la claredat en tots els nivells (objectius, plans d'actuació...), ja que es fa entenedor, la gent sap  
cap a on va i potser ho comparteix. Si hi ha claredat, voldrà dir que l'anàlisi de la realitat és adequada.

4. Què fem? Què hauríem de fer? Com ho fem? Què podem fer millor? Que fem malament? I quines coses 
noves podríem fer?

Aquestes són les qüestions que ens hem de plantejar qualsevol entitat. En aquest sentit, sovint  tendim a 
marcar el què s'ha de fer, però no el com, la qual cosa és un error. 



5. Què fan els altres? Què els agrada a la gent?

A part de l'actitud positiva que s'ha assenyalat en el primer principi, les persones que hi participen tenen  
altres motivacions a les quals s'han d'intentar complaure, com és la participació en solucions actives.

6. Com ens   pot ajudar la tecnologia?  

Aquest és un dels  punts que va generar més discussió amb els  assistents.  Xavier Pastor considera que 
actualment disposem de molts mitjans per comunicar, tant cap a dins (organització interna) com cap en fora 
(difusió).  La  qüestió  està  en  com  fer-nos  visibles  entre  tanta  informació.  Una  estratègia  és  fomentar 
l'expressió de les opinions dels nostres associats a través de les xarxes socials com a membres d'una entitat  
(que no vol dir “en nom de”).  A fi que sigui efectiu, cal una estratègia comunicativa que contempli, per 
exemple, la formació dels associats en els valors de l'entitat o saber respondre a les critiques que se'ns  
puguin plantejar. 

Tot  i  les  enormes  possibilitats  que ens  ofereixen  les  xarxes  socials,  hem d'aprofitar  també els  mitjans  
tradicionals, principalment la premsa (que és el mitjà de comunicació més important, ja que les ràdios i les 
televisions es fan ressò de les notícies que publiquen). Per tal de fer-nos un espai i ser llegits pels lectors, 
ens hem d'adaptar a les estratègies comunicatives actuals, com tractar aquells temes que afecten a les  
persones,  proporcionar respostes més que anàlisis  o cercar un titular atractiu que enganxi  l'interès del  
lector (que no vol  dir  banalitzar el  contingut i  el pensament de l'escrit).  Hem de tenir  present que les 
entitats  del  tercer  sector són reconegudes  i  tenen la  confiança de la  societat,  per  la  qual  cosa si  som 
capaços de crear una bona estratègia comunicativa  podem incidir en l'opinió públic.

7. Com mantenir-se i mantenir-ho en el temps

Quatre són les qüestions a tenir en compte:

a. Eficàcia i eficiència: assolir els objectius fixats amb els recursos que disposem.

b. Durabilitat: revisar el procés, flexibles davant dels canvis a l’entorn, estables en el temps a partir dels 
resultats.

c.  Lideratge:  coordinar,  fer  partícips,  dialogar,  escoltar,  comunicar-se  amb  tots  els  actors  implicats  i 
identificació amb els objectius a assolir, respectant els propis de les entitats. Rotatori, si es vol.

d. Integralitat i transversalitat: visió integral del procés, dels objectius, del territori i transversalitat en la  
metodologia de treball.

Per finalitzar, tres dades que ens donen a entendre la vigència i la necessitat del voluntariat:

• El 82,3% està molt  d'acord amb el  voluntariat,  com a moviment capaç de canalitzar inquietuds 
cíviques i solidàries i ajudar a les altres persones amb problemes i necessitats, seria desitjable que 
les  associacions  de voluntaris  poguessin  tenir  més  protagonisme en la  resolució  de problemes 
socials.

• El 90% de les persones voluntàries afirmen que els motius que el van dur a fer-se voluntari en una  
associació són per solidaritat, per principis i ideals. Ens trobem davant d’un fenomen que lluny del 
que generalment s’acostuma a pensar, està més arrelat a les persones i a la seva activitat quotidiana 
a través del temps lliure, del treball o l’àmbit familiar. 

• Responsable, compromesa i altruista són els atributs que la gran majoria de la població atorga a les 
persones voluntàries.

3a part: Exposició del l'Associació per al foment de la Responsabilitat Social Empresarial de Menorca. 

A través del seu president Antoni Aguiló, gerent de la Cooperativa San Crispin, es va presentar l'Associació 
per al foment de la Responsabilitat Social Empresarial de Menorca. La RSE és entesa com a una forma de 
gestió basada en els principis de sostenibilitat, desenvolupament sostenible i de compromís de l'empresa  



amb la societat.  Tota empresa que es basi o es vulgui basar en aquests principis haurà d'aplicar al seu  
funcionament diari les mesures que aquesta concepció fa referència, adoptant determinats compromisos i  
pràctiques en els eixos econòmic, sociolaboral o mediambiental com a inherents del seu codi ètic. 

A  partir  d'aquests  principis,  l'Associació  RSE  de  Menorca  té  per  objectiu  el  foment  de  la  integració 
voluntària  de  les  empreses  de  les  preocupacions  socials  i  mediambientals  en  les  seves  operacions 
comercials i les relacions amb els seus interlocutors. Hi participen empreses d'economia social, empreses de 
diferents eixos estratègics de l'economia menorquina, entitats del tercer sector i administracions públiques, 
i està obert a tota empresa i/o organització que vulgui participar-hi. 

Vam considerar interessant donar a conèixer aquesta associació per les possibles aliances que es podrien 
establir entre les empreses compromeses amb la responsabilitat social i les entitats del tercer sector. Això 
és, atès que  la transformació cap a una societat socialment  justa i  sostenible  és un objectiu compartit, 
pensam  que és  oportú  establir  estratègies  de  col·laboració  que  de  ben  segur  afavoririen  el 
desenvolupament dels dos sectors i tenir una major incidència social. 

4a part: Exposició del projecte d'un directori d'entitats per a Menorca

Després d'una pausa per dinar, es donà a conèixer la iniciativa personal d'Iñaki Cucarella Pérez de crear el 
Director  d'Entitats  no  Lucratives  de  Menorca, que  compta  amb  el  recolzament  del  Fòrum  d'ONG  de 
Menorca. Partint de la dificultat actual d’accedir a una informació dispersa, el projecte pretén realitzar un 
directori d’associacions, fundacions i altres entitats no lucratives (ENL) que desenvolupin les seves activitats 
en  l’àmbit  de  l’illa  de  Menorca  i  tinguin  establert  domicili  dins  la  mateixa,  destacant  els  projectes  de 
voluntariat i participació social que aquestes coordinin. Altres objectius del Directori són:

- Donar a conèixer el treball i la contribució a la societat de les ENL a Menorca.

- Sensibilitzar la població. Difondre i reconèixer la diversitat del moviment associatiu a Menorca.

- Facilitar l’apropament entre les ENL de Menorca i  la societat en el seu conjunt a través de facilitar el  
coneixement de les tasques que aquestes entitats porten a terme.

- Promoure el treball comú, així com l’intercanvi d’informació i experiències entre ENL menorquines.

- Ser una eina per a les entitats i servir d’orientació a les persones que vulguin col·laborar en programes de  
solidaritat i participació social.

Amb l’objectiu de donar visibilitat a tot aquest treball, estan dissenyant una pàgina web en la qual es disposi 
de tota aquesta informació,  així  com cercadors d’entitats i  projectes de voluntariat i  informació diversa  
sobre el tercer sector. Pretenen que sigui una pàgina molt visual, dinàmica i participativa. 

Per realitzar una prova, s'ha passat un qüestionari a 10 entitats a fi d'obtenir-ne informació i publicar-la a la  
web. Un cop finalitzada la prova, es convidarà a totes les entitats de Menorca a participar en el projecte  
contestant el qüestionari que se'ls farà arribar. 

Adreça electrònica de contacte: directorioenlmenorca@gmail.com

5è part: Debat sobre com millorar la col·laboració entre les entitats

Arribats en aquest punt de la jornada, es va passar al debat. Per introduir-lo, es va fer una breu recopilació  
de les principals accions que s'han recollit dels tallers, del Pla d'Associacions i al llarg de la present trobada.  
Tenint en compte tots aquests elements, es va demanar als assistents una priorització d'aquests que donés  
resposta a la pregunta “què podem fer junts”?

Després de discutir  sobre alguns d'aquests elements,  es va encetar un debat sobre la tasca del  Fòrum 
d'ONG com a espai per fomentar el treball en xarxa. Algunes de les principals reflexions que es van donar  
les enumeram en els següents punts.

• S'ha de replantejar  l'estratègia  del  Fòrum d'ONG per la  pèrdua d'incidència  i  per  la  manca de  
reconeixement. Al llarg d'aquests anys, el Fòrum s'ha adreçat a les associacions, a la ciutadania i als 



polítics. A més, ha volgut donar un major protagonisme a les associacions que en formaven part, la  
qual cosa ha restat visibilitat al Fòrum i, per tant, que no fos reconegut per la resta d'entitats.  En 
base a aquesta anàlisi, es proposa que el Fòrum faci feina porta endins, és a dir, donar suport  i 
mantenir  cert  nivell  de coordinació  a la  tasca de les entitats,  renunciant a tenir  una incidència 
directa en la ciutadania. Són les entitats les que han de tenir un protagonisme en la societat a través  
del contacte amb la ciutadania, i el Fòrum d'ONG s'ha de donar a conèixer entre les entitats amb la 
finalitat  que  aquestes  puguin  emprar  aquest  espai d'intercanvi per  créixer.  No  és  considera 
necessari en aquests moments de dotar al Fòrum de personalitat jurídica.   

• S'han de reivindicar recursos públics per a la tasca del Fòrum, de la mateixa manera que disposen  
les patronals empresarials com PIME. Només d'aquesta manera es podria donar un servei eficaç i  
estable a les entitats  com tenen les empreses. Per tant, s'ha de tenir present reivindicar aquests 
recursos, tot i que som conscients que ara mateix els polítics no atendran a les nostres demandes.  
Per això, cal que ens centrem, per una banda, en els recursos que disposem per treure'n el màxim 
profit i, per altra banda, cercar noves fonts de finançament en empreses de responsabilitat social,  
entitats bancàries i fundacions. 

• La ciutadania espera, més que mobilitzacions, alternatives que responguin a les necessitats socials.  
Les entitats han de treballar aquest aspecte per atendre aquesta demanda. 

Un cop parlat  del  paper  que ha de tenir el  Fòrum d'ONG de Menorca,  es  va  tornar  altra  vegada a la 
priorització d'accions a emprendre a curt termini. Les resolucions preses s'exposen en el següent apartat.   

Resolucions:

A curt termini: 

• Recolzar la creació d’un directori web d’entitats accessible per a la ciutadania. 

• Realitzar una plantilla i obtenir informació dels recursos que disposen les entitats a fi d’estudiar la 
manera de maximitzar el seu profit. 

• Crear  i  fomentar  la  utilització  de  google  calendar,  amb la  finalitat  de  conèixer  la  programació  
d’activitats previstes per les entitats i evitar solapaments. 

• Organitzar  una  trobada  anual  d’entitats  a  cada  poble  de  manera  rotativa  per  sensibilitzar  la 
ciutadania de la tasca que es realitza. 

• Generar propostes per a la dinamització socioeconòmica de Menorca que donin alternatives de 
progrés a la ciutadania.

• Cercar noves vies de finançament.

• Recolzar les actuacions de les entitats,  donat que les reivindicacions de cada una parteixen del 
mateix context de desprotecció i necessitats de la societat. 

A llarg termini:  

• Estudiar les vies de comunicació i la manera d’utilitzar-les per millorar processos interns i fer visible 
la tasca de les entitats entre la ciutadania. 

• Coordinar accions conjuntes entre el màxim número d'entitats.

• Fomentar  aliances  amb  les  empreses  de  responsabilitat  social  corporativa  com  a  via  per 
desenvolupar els dos sectors.

• Enfortir el teixit associatiu de Menorca per tal de reivindicar el seu paper d'interlocutor i  agent 
social. 


