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1. BLOC 1. ACTIVITATS DE DESCOBERTA 

1.1. ACTIVITAT. PRESENTACIÓ – QÜESTIONARI INICIAL – TEORIA 

 

1. DEFINICIÓ 

Presentació sessions i introducció als conceptes claus: solidaritat, voluntariat, 

associació, ajuda, cooperació i gratuïtat. 

Treballar a partir dels coneixements previs dels alumnes (qüestionari inicial). 

2. OBJECTIUS 

 Presentar les sessions als alumnes de forma que resultin atractives. 

 Conèixer i entendre el significat de la solidaritat, d’associació i de les paraules claus. 

3. LLOC I DURADA 

Aula. Una sessió. 

4. MATERIAL 

Paper i bolígraf. 

5. PREPARACIÓ PRÈVIA 

Abans de la primera sessió es pot informar els alumnes del treball que es realitzarà per 

tal que vagin pensant en què creuen que consistiran les sessions i quins aspectes els 

interessa treballar. És important saber abans de començar si els alumnes d’aquesta 

promoció han realitzat alguna activitat prevista per a cinquè de primària; aquest fet 

determinarà els seus coneixements previs i el grau d’aprofundiment en les activitats 

inicials. 

6. DESCRIPCIÓ 

El mestre que realitza les sessions ha de tenir en compte que és tan important la 

informació que transmetrà com la forma en què ho farà. Des d’aquest moment i al llarg 

de les sessions l’actitud de l’educador ha de contagiar les energies i ganes de treballar 

que seran fonamentals per al desenvolupament de les sessions. La presentació ha de ser 

una invitació a la implicació dels alumnes en el joc. 

 

Així, s’explicarà l’objectiu de les sessions. S’avançaran les diferents fases per les quals 

es passarà i el treball que es té per endavant. És interessant que es posin exemples de 

possibles activitats que hauran de realitzar, per generar expectatives i motivació. 
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A continuació es parlarà de la metodologia de treball a seguir, recalcant la importància 

de la seva participació i implicació per tal que les sessions funcionin. 

 

Finalment s’aclarirà la finalitat última de les sessions, la formació de ciutadans actius. 

Tenint en compte la participació social com a dret i deure. Posant exemples de la labor 

que associacions culturals, de vesins i voluntaris en general desenvolupen i la seva 

importància per fer front a desigualtats i injustícies socials. Es plantejarà a través de la 

reflexió, l’oportunitat que suposa que el món, poble, barri en què vivim sigui 

transformable, pugui canviar en funció de la implicació de la gent en els assumptes que 

els preocupen. Serà molt interessat  posar algun exemple concret proper a ells. 

 

Per començar les sessions el docent intenta cridar l’atenció dels alumnes i sorprendre’ls. 

Per això proposam que es comenci formulant una pregunta, veient un petit vídeo que 

pugui servir d’introducció del tema o ensenyant una imatge o llegint un petit escrit o 

article que creï una mica d’impacte en els alumnes. És interessant poder enllaçar el tema 

de forma significativa ja sigui amb algun interès dels alumnes, amb algun contingut ja 

treballat o amb algun aspecte concret del poble, així els alumnes estableixen relacions 

properes i la seva predisposició és més positiva. 

 

Un exemple seria començar una conversa on es demani als alumnes: sabeu que la vostra 

generació viurà de manera pitjor que la dels vostres pares? Amb aquesta pregunta es 

poden tractar diversos temes com per què, de què depèn, de qui depèn, i començar a 

parlar de participació social, de la necessitat de lluitar pel que es té i pel que es vol 

aconseguir, etc. Una altra manera de començar les sessions seria a través d’un petit 

vídeo que pugui resultar interessant per encetar les sessions. Un exemple seria el vídeo 

del voluntariat que s’ha editat amb motiu de l’any Europeu del Voluntariat 2011 

(http://www.youtube.com/watch?v=j53JTuVWv3E). 

 

Una vegada encetat el tema es tracta d’analitzar els conceptes relacionats amb la 

solidaritat. Primer els alumnes en petit grup analitzaran els conceptes claus que els 

ajudaran a entendre el significat de la solidaritat. Després els posaran en comú entre tots 

i posteriorment es compararan amb algunes definicions.  

 

Conceptes claus: ajuda, cooperació, gratuïtat, col·laboració, associació. 

http://www.youtube.com/watch?v=j53JTuVWv3E
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Un cop es tingui la base teòrica sobre solidaritat es realitzarà un exercici pràctic 

relacionat amb la solidaritat a l’aula. Per fer-ho l’educador explicarà el sentit pràctic de 

la solidaritat i posarà exemples d’accions solidaries de la vida quotidiana dels alumnes: 

ajudar-se a estudiar, deixar-se els apunts, compartir l’esmorzar, etc. També es poden 

posar exemples concrets de l’institut: delegats, comissions, festivals per recollir diners, 

etc. Es tracta de veure en quines ocasions els alumnes poden fer real la solidaritat. 

 

A continuació, es realitzarà una pluja d’idees sobre: Saps què és una associació? Amb 

què relaciones la paraula associació? A què et sona? Posa un exemple. Saps si hi ha 

alguna associació al teu poble? Quantes? I a Menorca? Hi ha algun membre de la vostra 

família o alguna persona del vostre entorn proper que sigui sòcia d’alguna associació? 

De quina? Creieu que són importants les associacions? Per què? Us agradaria formar 

part d’alguna associació? Per què?... Aquest petit qüestionari es pot fer de forma oral o 

bé per escrit, en gran grup, en petit grup i fins i  tot individualment. (annex 1). I a partir 

de les respostes comencam a treballar els conceptes claus (annex 2), per tal d’introduir 

la part més teòrica de les sessions. 

 

Es podria facilitar molta més informació sobre les associacions; com, parlar, per 

exemple, d’estatuts o com crear una associació, òrgans, funcionament, utilitat pública, 

etc. però el nostre objectiu es realitzar una aproximació senzilla, transmetent als 

alumnes que formar part d’una associació és una manera de participar activament en la 

societat, d’exercir la democràcia. 

 

7. INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

Alguns enllaços que poden interessar al docent on es troba informació sobre 

associacions i voluntariat són:  

http://www.asociaciones.org/index.php 

http://www20.gencat.cat/portal/site/Joventut 

8. AVALUACIÓ 

 Treballar de forma integrada en els grups. 

 Participar en la posada en comú. 

 Respectar les idees i el treball dels altres. 

 Assimilar el concepte de solidaritat, associació, voluntariat, ajuda, sense ànim de lucre i 

col·laboració. 

http://www.asociaciones.org/index.php
http://www20.gencat.cat/portal/site/Joventut
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9. INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ 

S’avaluarà a través de l’observació directa i de l’escolta activa del docent així com dels 

resultats de les activitats fetes. 

 

 

1.2. ACTIVITAT. EXPERIÈNCIES DE VOLUNTARIS 

 

1. DEFINCIÓ 

Treballarem el voluntariat i la solidaritat a partir de textos que relaten experiències de 

voluntaris. 

2. OBJECTIUS  

 Reflexionar sobre el voluntariat i la seva importància. 

 Tenir consciència del que implica ajudar els altres i donar temps. 

3. LLOC I DURADA 

Aula. Mitja sessió. 

4. MATERIAL 

Relats (annex 3). 

5. PREPARACIÓ PRÈVIA 

6. DESCRIPCIÓ 

Amb aquesta activitat es pretén que els alumnes vegin diferents formes d’ajudar els 

altres i reflexionin sobre els beneficis que comporta fer de voluntari.  

 

Aprofitant el I Concurs de relat breu sobre voluntariat social que organitza la Federació 

Catalana de Voluntariat Social (www.voluntaris.cat) pretenem apropar el voluntariat als 

alumnes. Serà el docent qui determinarà quins relats creu més convenients per treballar 

a l’aula i quins s’ajusten millor a la realitat dels alumnes. D’aquesta manera s’ofereixen 

alguns textos d’experiències de voluntaris (annex 3) que el docent pot canviar o ampliar 

amb articles de premsa local o altres relats. 

 

Els alumnes en petit grup n’hauran de llegir un i comentar-lo. Posteriorment es farà una 

reflexió grupal. Aquests relats serveixen per situar els conceptes de solidaritat i 

voluntariat més a prop dels alumnes. D’aquesta manera els alumnes se sentiran 

identificats amb alguna experiència propera i podran reflexionar millor sobre el que 

http://www.voluntaris.cat/
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implica ajudar els altres. Es parlarà sobre què senten els voluntaris, a qui ajuden, com, 

beneficis que se’n treuen, etc. 

 

7. INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

El docent valorarà quins textos creu més convenients i si els vol treballar de forma 

grupal o individual.  

8. AVALUACIÓ 

 Participar en la posada en comú. 

 Respectar les idees i el treball dels altres. 

 Assimilar el concepte de solidaritat, associació, voluntariat, ajuda, sense ànim de lucre i 

col·laboració. 

9. INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ 

S’avaluarà a través de l’observació directa i de l’escolta activa del docent. 
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2. BLOC 2. REFLEXIÓ I ANÀLISI 

2.1. ACTIVITAT. RECERCA SOBRE UNA ASSOCIACIÓ 

 

1. DEFINICIÓ 

Investigació sobre les diferents associacions i sobre la importància social de la seva 

feina. 

2. OBJECTIUS 

 Conèixer les diferents associacions. 

 Ser conscient de la importància de la feina de les associacions. 

 Reflexionar sobre la necessitat d’exercir una ciutadania responsable i participativa. 

 Tenir consciència sobre la importància de conèixer i estar informat per així poder actuar 

i opinar. 

3. LLOC I DURADA 

Aula. Dues sessions. 

4. MATERIAL 

Recursos i informació associacions. Paper i bolígraf, material per ajudar a fer 

l’exposició als companys. 

5. PREPARACIÓ PRÈVIA 

Prèviament a l’aula s’hauran treballat de forma general les associacions, les seves 

tasques i la seva importància. 

6. DESCRIPCIÓ 

Sessió 1. Es formaran grups d’alumnes, serà el docent qui determinarà la forma de fer 

els grups; o bé aleatòriament; o els alumnes són els qui ho escullen o es realitza alguna 

dinàmica.  

 

Els grups hauran d’escollir una associació sobre la qual faran el seu treball de recerca. 

Es facilita una llista orientativa amb algunes associacions (annex 4) perquè els alumnes 

puguin escollir. És interessant que cada grup investigui una associació d’un àmbit 

(cultural, social, mediambiental, esportiu, assistencial, etc) diferent, així amb totes les 

exposicions es mostrarà un ventall més ampli i més general. Per realitzar la recerca 

hauran de buscar informació sobre l’associació. Un cop hagin fet la recerca hauran de 

preparar una presentació sobre l’associació seleccionada, que haurà d’incloure els 

següents aspectes: presentació general, objectius que persegueix, en quines poblacions 
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opera, com es finança, on s’han d’adreçar les persones interessades a fer-se sòcies, 

adreça web... 

 

Sessió 2. Cada grup, durant uns 10 minuts, presenta els seus treballs i les seves 

conclusions al grup classe. Es pot fer servir qualsevol suport visual, pòsters, cartells, 

glogster, vídeos, powerpoint... Al final, comenten conjuntament les diferents 

exposicions. 

 

7. INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

Els alumnes buscaran informació de diferents fonts: visita associació, Internet, 

entrevista al responsable de l’associació, premsa, etc. Per facilitar la recerca 

d’informació es pot donar als alumnes un guió a seguir que posi de manifest què han de 

buscar (annex 5). 

8. AVALUACIÓ 

 Treballar adequadament en grups. 

 Valorar la feina de les associacions (optimització de recursos, eficàcia...). 

 Tenir implicació en l’activitat, tant durant el procés de recopilació d’informació com 

durant la presentació. 

 Conèixer les diferents associacions per així tenir-hi accés i poder actuar i opinar. 

 Reflexionar sobre la necessitat d’exercir una ciutadania responsable i participativa tenint 

en compte la possibilitat de participar d’alguna manera en alguna associació o en alguna 

iniciativa de treball social. 

9. INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ 

S’avaluarà a través de l’observació directa i de l’escolta activa del docent, es tindran en 

compte les exposicions, el resultat i el comportament de la recerca i de les exposicions. 

 

 

2.2. ACTIVITAT. ENS VISITA UNA ASSOCIACIÓ - ENTREVISTA 

 

1. DEFINICIÓ 

Una associació del poble ens visita i ens explica la seva feina, per fer-ho preparem una 

entrevista. 

2. OBJECTIUS 

 Conèixer l’existència del voluntariat i valorar el seu treball. 
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 Despertar en els alumnes interès per realitzar treballs de voluntariat. 

 Elaborar una entrevista. 

 Conèixer les associacions del poble i la feina que fan. 

 Tenir contacte amb una associació del poble. 

 Conèixer de primera mà experiències de les associacions del poble. 

3. LLOC I DURADA 

Aula o local associació. Dues sessions. 

4. MATERIAL 

Paper i bolígraf. Material associació (fotografies, vídeo, cartells, etc.). 

5. PREPARACIÓ PRÈVIA 

Després de treballar les associacions i la solidaritat a nivell teòric és el moment de 

reforçar el concepte amb la visualització d’una experiència pràctica. 

6. DESCRIPCIÓ 

Sessió 1. Treballarem les funcions del voluntaris. És important que els alumnes 

coneguin l’existència dels voluntaris, perquè valorin les tasques que desenvolupen i 

perquè contemplin la possibilitat de participar també en aquest tipus de tasques, en el 

present o en el futur.  

 

El professorat planteja l’activitat a l’alumnat: “Algú de vosaltres forma part d’un grup 

del poble? Sabeu que la majoria de monitors que treballen en aquests ho fan de manera 

voluntària? Us adonau que l’actitud d’aquestes persones us beneficia perquè us permet 

realitzar activitats que us agraden i de les quals gaudiu? Existeixen també, altres tipus 

d’associacions d’ajuda a persones desfavorides, en què també col·labora gent 

voluntària. Què opinau d’aquest tipus de feina? Us agradaria conèixer-la més? I fer-la? 

 

Un cop introduït el tema a través de les preguntes, el professor proposa als alumnes la 

possibilitat que una persona que forma part d’alguna associació del poble vingui a l’aula 

a explicar el funcionament de l’associació, que expliqui quines activitats realitzen, la 

seva feina, etc. Es fa una pluja d’idees sobre què ens agradaria preguntar a aquesta 

persona i es van apuntant a la pissarra per anar elaborant una mena de qüestionari. 

 

Poden ser els alumnes amb ajuda de la llista d’associacions (annex 4) qui entre tots 

escollin l’associació perquè els faci una visita, o bé pot escollir-la el professor/a 
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Sessió 2. Ens visita el responsable d’una associació i fem l’entrevista. 

 

7. INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

Si l’associació té pàgina web o blog es pot consultar. Si es creu convenient, l’associació 

convidada pot realitzar alguna activitat que els caracteritzi. 

8. AVALUACIÓ 

 Respectar i mostrar interès cap al responsable de l’associació i cap a l’activitat (treball, 

realització de preguntes i participació en dinàmiques). 

 Participar i implicar-se en les tasques de grup. 

9. INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ 

S’avaluarà a través de l’observació directa i de l’escolta activa del docent; es tindrà en 

compte l’actitud i la participació a l’hora de confeccionar l’entrevista, durant la visita a 

l’associació i mentre es realitzen les activitats programades. 

 

 

2.3. ACTIVITAT. COMENTAR NOTÍCIA VOLUNTARIAT 

 

1. DEFINICIÓ 

Els alumnes reflexionaran sobre notícies relacionades amb el voluntariat i la 

importància d’aquestes. 

2. OBJECTIUS 

 Ser conscient de les accions de voluntariat i de les accions de solidaritat de l’entorn 

proper dels alumnes 

 Valorar la feina dels voluntaris i el benefici que suposa per al poble i la gent. 

 Reflexionar sobre maneres d’ajudar a diferents accions de voluntariat i proposar 

alternatives i noves propostes. 

3. LLOC I DURADA 

Aula. Una sessió. 

4. MATERIAL 

Recull de notícies de voluntariat (annex 6). 

5. PREPARACIÓ PRÈVIA 

Els alumnes ja hauran treballat les associacions i el voluntariat, ara del que es tracta és 

de situar-ho en un context proper i significatiu. 

6. DESCRIPCIÓ 
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Es mostrarà als alumnes un recull de notícies sobre voluntariat; per grups n’escolliran 

una, la llegiran i la comentaran. Posteriorment hauran de reflexionar sobre la 

importància de l’acció de voluntariat, què suposa per al poble o per a la gent a qui és 

refereix i hauran de buscar formes per tal d’engrescar a la gent a participar en noves 

accions i hauran de proposar altres actuacions. També es reflexionarà sobre el fet que si 

aquestes associacions no fessin campanyes què passaria? Per acabar, un cop hagin fet la 

reflexió i hagin estructurat la notícia, es comentarà entre tots per tal de compartir la 

feina amb els altres companys. S’intentarà oferir diferents tipus de notícies i diferents 

temes per tal de tractar la major varietat de temes possibles. 

7. INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

Es poden fer servir notícies de televisió, de premsa, fragments de llibres, etc. Es poden 

incloure notícies que tractin accions de voluntariat, que parlin sobre alguna associació, 

algun fragment d’alguna descripció d’alguna associació, etc. Del que es tracta és que a 

partir d’aquestes es pugui fer una reflexió.  

Es pot fer servir un guió per comentar la notícia (annex 7). 

8. AVALUACIÓ 

 Reflexionar sobre les associacions i les accions de voluntariat i valorar la seva feina. 

 Treballar adequadament en grups. 

 Respectar les idees dels companys. 

9. INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ 

S’avaluarà a través de l’observació directa i de l’escolta activa del docent, així com del 

comentari de la notícia, i de l’exposició. 

 

 

2.4. ACTIVITAT. ALGUN COMPANY EXPLICA LA SEVA EXPERIÈNCIA 

 

1. DEFINICIÓ 

Algun alumne/a del centre ens explica la seva experiència com a membre d’una 

associació o com a voluntari. 

2. OBJECTIUS 

 Valorar que tots podem ser voluntaris. 

 Relacionar el voluntariat amb gent propera o igual als alumnes. 

 Establir vincles amb el voluntariat, l’entorn proper i els joves. 

3. LLOC I DURADA 
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Aula. Mitja sessió (depèn dels alumnes que hi hagi). 

4. MATERIAL 

5. PREPARACIÓ PRÈVIA 

Després de treballar les associacions i la solidaritat a nivell teòric és el moment de 

reforçar el concepte amb la visualització d’una experiència pràctica. El docent 

prèviament haurà investigat si hi ha algun alumne/a al centre que participi en alguna 

acció de voluntariat i haurà parlat amb ell i hauran estructurat la sessió. 

6. DESCRIPCIÓ 

Als alumnes a vegades se’ls fa difícil identificar-se amb accions de voluntariat, per 

apropar-los al tema convidam alguns alumnes de l’institut perquè expliquin la seva 

experiència. 

 

De forma senzilla els alumnes explicaran amb quina associació estan vinculats, per què, 

què hi fan, com van començar a participar-hi, si estan contents de col·laborar, de quina 

forma participen, quantes hores hi van, quin tipus d’activitats fan, amb quin col·lectiu 

de persones treballen, per què ho fan, què implica, etc. 

 

D’aquesta manera els alumnes veuran com joves d’edats similars a la seva participen en 

associacions i realitzen accions de voluntariat. D’aquesta manera s’identifiquen més 

amb el tema i veuen que tothom pot ajudar i col·laborar, que a vegades es pot ajudar 

fent petites accions, coses que ens agraden, etc. Es reflexionarà sobre què implica ser 

voluntari o participar activament en una associació. També es valorarà què implica per a 

la gent i per al poble aquesta acció, què passaria si ningú la realitzàs, i es parlarà sobre 

què implica ser voluntari; és a dir, quins beneficis repercuteixen sobre la persona que fa 

l’acció, per què la fa, quins motius hi pot haver, etc. 

 

7. INFORMACIÓ COMPLENTÀRIA 

8. AVALUACIÓ 

 Respectar i mostrar interès cap al company que ens explica la seva experiència 

 Valorar positivament tant l’esforç del company qui ens explica l’experiència com 

l’acció de voluntariat. 

9. INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ 

S’avaluarà a través de l’observació directa i de l’escolta activa del docent, es tindrà en 

compte l’actitud dels alumnes davant el company i les valoracions i reflexions. 
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3. BLOC 3. CONEIXEMENT 

3.1. ACTIVITAT. VOLUNTARIAT 

 

1. DEFINICIÓ 

Els alumnes a partir de les necessitats que veuen en el seu entorn més proper han 

d’elaborar accions de voluntariat per tal de millorar les diferents situacions. 

2. OBJECTIUS 

 Ser conscient de la importància dels voluntaris en les associacions i per al bon 

funcionament de l’institut i del poble. 

 Tenir consciència i reflexionar sobre les necessitats del poble. 

 Prendre partit i responsabilitzar-se de les possibles solucions per tal de millorar el poble. 

 Demostrar empatia per la gent del poble. 

3. LLOC I DURADA 

Aula. Dues sessions. 

4. MATERIAL 

Paper i bolígraf. Full de pauta de l’acció de voluntariat (annex 8). 

5. PREPARACIÓ PRÈVIA 

Anteriorment, els alumnes ja hauran treballat la part teòrica de conceptes claus com 

solidaritat, voluntariat, cooperació, etc. i hauran tingut contacte amb diferents 

associacions del poble, fet que els haurà obert la perspectiva sobre accions de 

voluntariat així com la dependència que en té el poble. 

6. DESCRIPCIÓ 

Sessió 1. A partir de tot el que s’ha vist sobre les associacions i la seva feina es proposa 

als alumnes que realitzin una acció de voluntariat per tal de millorar el funcionament de 

l’institut o del poble. Tenint en compte els àmbits en el quals podem actuar, les 

necessitats urgents de la nostra societat més propera, els nostres interessos i les nostres 

motivacions, es realitzarà una proposta de voluntariat. 

 

Per treballar des d’un context proper i per tal d’entendre el concepte voluntariat, es 

proposa partir des d’una associació concreta. Així, amb l’estudi d’aquesta, es podrà 

generalitzar a altres àmbits. Els alumnes investigaran els voluntaris, la seva feina, tipus, 

el nombre, les seves tasques, importància, repercussió, etc.  
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També es treballarà el concepte de voluntariat des de l’institut, es comentaran diferents 

accions: parella lingüística, mediadors, comissió mediambiental, delegats, etc. 

 

En petits grups, els alumnes hauran de buscar dèficits i necessitats a l’ institut o al poble 

i intentar trobar possibles solucions, així com pensar i dissenyar activitats i propostes 

d’actuació per tal de millorar la situació. Per tal de guiar l’activitat es donarà als 

alumnes una pauta (annex 8). 

 

Sessió 2. Una vegada els grups hagin planificat la seva actuació l’explicaran als 

companys i es discutirà la importància, l’eficàcia, l’efectivitat, etc. de les accions. 

 

7. INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

Les accions de voluntariat es poden portar a terme tan extensament com es vulgui, serà 

el docent qui determinarà fins quin punt s’han de portar a terme o no.  

El docent pot informar-se de possibles accions de voluntariat a: 

http://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=4487 

http://infojove.caib.es/# a l’apartat de participació i voluntariat. 

8. AVALUACIÓ 

 Mostrar interès i implicar-se en les activitats. 

 Prendre consciència de la importància dels voluntaris. 

 Prendre partit i responsabilitat de les possibles accions de voluntariat. 

 Assolir un grau de reflexió, eficàcia i efectivitat per l’acció escollida de voluntariat. 

9. INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ 

S’avaluarà a través de l’observació directa i de l’escolta activa del docent, es tindrà en 

compte l’actitud i la participació, les idees i la implicació en les activitats. 

 

 

3.2. ACTIVITAT. SOM DIRECTORS DE CINEMA 

 

1. DEFINICIÓ 

Els alumnes han d’expressar per mitjà d’una seqüència d’imatges alguns conceptes 

claus que hem treballat (L’activitat es pot realitzar amb o sense format vídeo). 

2. OBJECTIUS 

 Reflexionar sobre els conceptes claus: associació, solidaritat, voluntariat i ajuda. 

http://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=4487
http://infojove.caib.es/
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 Relacionar les associacions amb imatges i paraules. 

 Reflexionar sobre la importància de conèixer i estar informat per així poder actuar i 

opinar. 

 Valorar la importància del treball de les associacions i els seus beneficis per al poble. 

3. LLOC I DURADA 

Aula, centre, altres espais. Dues sessions. 

4. MATERIAL 

Material per realitzar la seqüència, càmera de vídeo, televisió, imatges, fotografies, etc. 

5. PREPARACIÓ PRÈVIA 

Els alumnes ja hauran treballat de forma teòrica els termes claus del tema, així com ja 

hauran tingut contacte amb alguna associació ja sigui de manera directa o indirecta. 

6. DESCRIPCIÓ 

Sessió 1. A partir d’aquesta activitat es treballarà la importància d’estar informat per 

posteriorment poder opinar i poder actuar. L’activitat pretén fer reflexionar sobre tot el 

que s’ha vist fins ara. Per fer-ho es proposa als alumnes que pensin formes per 

sintetitzar el què han vist fins ara. Se’ls proposa que realitzin un muntatge o una 

seqüència que englobi aspectes claus treballats.  

 

Els alumnes es distribuiran en petits grups i cadascun haurà de fer un muntatge diferent. 

Alguns exemples de seqüències podrien ser els següents, però serà el docent qui 

determinarà quins aspectes vol treballar o fins i tot poden ser els alumnes qui proposin 

els temes a treballar: 

1. Elaborar un vídeo on apareguin imatges i seqüències relacionades amb 

l’associació que ens ha visitat. 

2. Elaborar un petit vídeo on els alumnes facin un anunci publicitari per què la 

resta de la població conegui i s’impliqui en l’associació. 

3. Elaborar un vídeo on es vegi què passaria si les associacions del poble no 

existissin (mancances que hi hauria). 

4. Elaborar un vídeo on es relacionin aspectes claus com per exemple: 

associacionisme, solidaritat, voluntariat, etc. 

 

Un cop cada grup té clar el tema que li ha tocat, els alumnes comencen a treballar; 

primer elaboren un guió on expressen les seves idees i munten l’escena. Es recomana 

que facin una cosa senzilla i quotidiana ja que del que es tracta és de plasmar el 
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significat de la paraula i la posada en escena passa a segon terme. Quan ho tenen tot 

programat fan alguns assajos i posteriorment es filma o es munta la seqüència. 

 

Si no es disposa dels aparells necessaris per filmar i visualitzar els vídeos, es pot 

plantejar l’activitat sense càmera. Recollir imatges de premsa, dibuixos, paraules 

relacionades amb l’associació que ens ha visitat, etc. I que els alumnes preparin una 

seqüència per realitzar davant dels companys en forma de teatre o per escrit.  

 

Sessió 2. Es miren els vídeos i es comenten. També es poden ensenyar alguns vídeos 

d’altres grups. En cas de no haver fet vídeos els alumnes compartiran amb els companys 

la feina realitzada. 

 

7. INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

Es poden ensenyar vídeos d’altres grups http://ciutadania.wordpress.com/participacio-

ciutadana/associacionisme/ 

8. AVALUACIÓ 

 Mostar interès per l’activitat. 

 Treballar de forma cooperativa i en grup. 

 Ser conscient de la importància de conèixer i estar informat per poder actuar i opinar 

 Realitzar el guió i el vídeo (o representació). 

9. INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ 

S’avaluarà a través de l’observació directa i de l’escolta activa del docent, es tindrà en 

compte l’actitud i la participació a l’hora de realitzar les activitats i les idees per 

realitzar les seqüències. 

 

 

3.3. ACTIVITAT. DEBAT 

 

1. DEFINCIÓ 

Els alumnes realitzaran un debat sobre la feina feta fins ara, tenint en compte les 

associacions del poble, la seva importància, etc. 

2. OBJECTIUS 

 Conèixer les associacions del poble i les seves activitats. 

 Fomentar el sentit de participació ciutadana. 

http://ciutadania.wordpress.com/participacio-ciutadana/associacionisme/
http://ciutadania.wordpress.com/participacio-ciutadana/associacionisme/
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 Recollir i sintetitzar la informació i el treball realitzat fins ara. 

3. LLOC I DURADA 

Aula. Una sessió. 

4. MATERIAL 

Taules en forma de cercle. 

5. PREPARACIÓ PRÈVIA 

Els alumnes anteriorment hauran analitzat les associacions del poble i les seves 

activitats, així com la importància d’aquestes per al bon funcionament de la ciutadania. 

6. DESCRIPCIÓ 

Aquesta activitat ens pot servir per tancar les sessions. Podem realitzar un debat final on 

els alumnes puguin expressar què els han semblat les sessions, quina opinió tenen del 

tema, què els sembla, si creuen important la feina de les associacions i dels voluntaris, si 

volen ser voluntaris i participar en alguna associació, si troben a faltar alguna associació 

en el seu poble, etc.  

 

El docent guiarà el debat i anirà proposant qüestions als alumnes perquè aquests les 

vagin responent i entre tots vagin dient la seva. Per començar la reflexió es demanarà als 

alumnes que individualment pensin què passaria si no existissin les associacions i no hi 

haguéssin voluntaris. Un cop s’ha deixat uns minuts perquè reflexionin es comenta entre 

tots. 

 

El docent anirà fent reflexions a mesura que els alumnes vagin intervenint, es remarcarà 

la importància de conèixer les vies d’accés a l’Administració i la importància de 

participar activament dins el poble. Es comentarà que s’han d’acostumar a  demanar i a 

exigir, que per aconseguir les coses han d’insistir, etc. I es treballarà la participació 

social com a dret i com a deure. Es veurà que, entre tots, del que es tracta és de tenir un 

món millor, un altre món. I que el poble és transformable, pot canviar en funció de la 

implicació de la gent. Les persones han de participar incidint en les decisions d’aquests 

temes que els afecten i per aconseguir el que volen. A participar se n’aprèn participant. I 

se’ls demanarà que lluitin perquè no els prenguin el que s’ha aconseguit fins ara. Es 

posaran exemples concrets com el jaleobus, el camí de cavalls, les platges verges, etc. es 

parlarà que queixar-se des del sofà és més còmode, reclamar implica feina, 

responsabilitats i compromís. La reflexió es guiarà insistint en què les coses que avui en 

dia tenim, no hi han estat sempre, i que són el resultat d’una lluita, d’un procés llarg i 
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costós de molta gent. La iniciativa d’aquesta gent és la que ha fet que avui tinguem el 

que tenim i que vegin la importància de seguir demanant i reclamant. 

 

Cal introduir també la correcció de l’error que el que és públic és només allò 

institucional, quan l’administració només és una part de l’acció pública. És a dir, ens 

hem acostumat a entendre que allò que s’ha d’aconseguir s’ha de fer forçosament des de 

les administracions, quan el camp de l’acció pública pot estar o no vinculada a 

l’administració.  

 

També es parlarà de la democràcia com a sistema polític, i de la necessitat de governar 

entre tots, se’ls dirà que la democràcia no és només votar cada quatre anys, sinó que el 

que es pretén és governar entre tots. Aquí també hi tenen molt a veure les associacions 

ja que, entre d’altres, són les encarregades d’exigir i demanar algunes millores, de 

prendre iniciatives substancials, d’innovar, d’exigir i demanar millores i el compliment 

de les administracions. 

 

Un altre aspecte a remarcar és la força del treball en grup, es tornarà a incidir en per què 

la gent s’agrupa i s’organitza en associacions, perquè els alumnes vegin la importància 

del treball en equip i la necessitat del treball cooperatiu per tal de millorar la realitat 

social. 

 

Així mateix es parlarà sobre el voluntariat i la solidaritat ben present en la majoria 

d’associacions. I es reflexionarà sobre la importància del seu treball per tal de contribuir 

al desenvolupament de l’associacionisme. 

 

7. INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

El docent serà qui anirà guiant la conversa i segons el que vagi introduint i les preguntes 

que faci es pot fer una reflexió o una altra. 

8. AVALUACIÓ 

 Respectar el torn de paraula. 

 Respectar les  idees dels companys. 

 Tenir la capacitat de posar-se al lloc de l’altre. 

 Reflexionar sobre les qüestions plantejades. 

9. INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ 
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S’avaluarà a través de l’observació directa i de l’escolta activa del docent, es tindrà en 

compte l’actitud i la participació, les idees i la implicació en el debat. 

 

 

3.4.ACTIVITAT. REFLEXIÓ FINAL 

 

1. DEFINICIÓ 

Els alumnes realitzen una reflexió sobre les sessions i el treball realitzat. 

2. OBJECTIUS 

 Prendre consciència del treball realitzat durant les sessions. 

 Reflexionar sobre el que s’ha treballat. 

 Autoavaluar-se.  

3. LLOC I DURADA 

Aula. Mitja sessió. 

4. MATERIAL 

Paper i bolígraf. 

5. PREPARACIÓ PRÈVIA 

Aquesta activitat és el resultat d’un treball previ anterior, i serveix com a recull i per 

reflexionar personalment. 

6. DESCRIPCIÓ 

Per tancar les sessions es demana als alumnes que facin una valoració final. Per fer-ho 

faran un escrit reflectint el que s’ha fet durant les sessions, què s’ha treballat, com, etc. 

Es tracta que de forma individual facin una reflexió per valorar les sessions. I facin un 

recull de tot el que s’ha vist, parlat i avaluat. 

 

Aquesta activitat servirà perquè els alumnes tinguin un moment de reflexió personal i 

individual i puguin estructurar i reflexionar les idees que s’han anat treballant durant les 

sessions. I també servirà per autoavaluar-se. Se’ls demanarà que pensin en el que han 

après, en la seva participació en les activitats i que avaluïn el seu aprenentatge. 

 

Es demanarà als alumnes que opinin i que intentin fer comentaris personals, ja que el 

que importa és la reflexió i les idees generals amb què s’han quedat. Es valoraren més 

aquestes aportacions que saber definicions i conceptes claus. 
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El docent determinarà quines pautes es donen, depenen del grup i de la metodologia de 

treball que usa habitualment. El que interessa és que es tregui el màxim profit de 

l’activitat i que les reflexions siguin el més profundes possibles, i si ho creu convenient 

l’activitat pot estar pautada. 

 

7. INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

Si el docent ho creu convenient es poden llegir alguns escrits en veu alta i comentar-los. 

També pot optar per recollir els escrits per així avaluar-los personalment. 

8. AVALUACIÓ 

 Fer una reflexió significativa del tema treballat. 

 Realitzar comentaris i aportacions pròpies sobre l’associacionisme i el voluntariat. 

9. INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ 

Es tindran en compte els escrits realitzats pels alumnes. 
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NOM: _____________________  DATA: ______________________ 
 

ASSOCIACIONS I VOLUNTARIAT (Annex 1) 

QÜESTIONARI INICIAL 

1. Saps què és una associació? 

 

 

 

2. A què relaciones la paraula associació? Posa un exemple. 

 

 

 

3. Saps si hi ha alguna associació al teu poble? Quantes? I a Menorca? 

 

 

 

4. Hi ha algun membre de la vostra família o coneixes alguna altra persona 

que sigui sòcia o participi en alguna associació? En quina? 

 

 

 

5. Creieu que són importants les associacions? Per què? 

 

 

 

6. Us agradaria formar part d’alguna associació? Quina? Per què? 
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NOM: _____________________  DATA: ______________________ 
 

ASSOCIACIONS I VOLUNTARIAT (Annex 2) 

 

1. Conceptes claus per entendre el significat de la solidaritat 

 

PARAULA CLAU DEFINICIÓ 

AJUDAR Treballar amb un altre i recolzar-lo. Socórrer o assistir a algú. Donar 

suport (a algú) en un afer, un treball, etc.  

Exemples: Ajuda’m a aguantar l’escala. Ajudau-lo a aixecar-se. Si no 

l’ajudau, no acabarà avui. 

SERVEI Acció de servir o ésser útil a algú o a algun ús. 

Exemple: Hem llençat aquella eina perquè ja no ens feia cap servei. 

Una màquina fora de servei. 

COOPERACIÓ Manera de treballar amb altres persones per aconseguir un objectiu 

comú / Acció col·lectiva que persegueix un benefici comú. 

Exemple: Necessitam la teva cooperació per acabar de pintar el pis. 

GRATUÏTAT Alguna cosa que s’ofereix sense exigir res a canvi  / Qualitat de gratuït / 

Donat, concedit, sense haver de pagar-ho. 

Exemple: Una entrada gratuïta. No costa diners. 

COL·LABORACIÓ Contribució en la realització d’una activitat amb altres persones / Acció 

de col·laborar / Treballar en comú 

Exemple: Col·laboram en la campanya de reciclatge. 

ASSOCIACIÓ Unió de diverses persones, reconegudes davant la llei, per a l’obtenció 

d’un fi / Conjunt de persones associades.  

Exemple: L’Associació cultural ha organitzat una obra de teatre 

VOLUNTARIAT Condició de voluntari en un treball social concret / Voluntari és aquella 

persona que, per pròpia elecció, dedica una part del seu temps a l’acció 

solidària, altruista, sense rebre cap remuneració. 

Exemple: Necessit tres voluntaris per ajudar-me a dur llibres. 

 

 

2. Accions solidàries 

Ajudar-se a estudiar, deixar-se els apunts... 

Parella lingüística, berenar solidari... 

 



 24 

3. Base teòrica de l’associació 

 La paraula associació prové del llatí ad (junts a) socciare (socis). 

 

 Les associacions són agrupacions de persones constituïdes per realitzar una 

activitat col·lectiva de forma estable, organitzades democràticament, sense ànim de 

lucre i independents de l’Estat, els partits polítics i les empreses. 

 

 Les característiques fonamentals són les següents: 

- Grup de persones 

- Objectius i/o activitats comuns 

- Funcionament democràtic 

- Sense ànim de lucre 

- Independents 

 

 Respecte aquestes característiques s’ha d’aclarir que no tenir ànim de lucre significa 

que no es poden repartir els beneficis o guanys anuals entre els socis, però sí que es 

pot: 

- Tenir contractats laborals en l’Associació 

- Realitzar activitats econòmiques que puguin generar guanys 

Lògicament, aquests guanys s’hauran de reinvertir en el compliment dels fins de 

l’entitat. 

 

 Tipus d’Associacions. Nosaltres treballarem amb la següent classificació: 

 Associacions assistencials (salut, situacions de dependència, persones 

majors) 

 Associacions mediambientals 

 Associacions culturals (balls populars, veïns, música, museus, defensa del 

patrimoni...) 

 Associacions socials (immigrants, cooperació, ajuda...) i  

 Associacions juvenils - educatives (casals, escoltes, estudiants, APIMA...). 

Altres 
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ASSOCIACIONS I VOLUNTARIAT (ANNEX 3) 

RELATS BREUS SOBRE VOLUNTARIAT 

RELAT 1. Aprendre ensenyant 

La meva experiència com a voluntària no és més especial que la de cap altra 
persona. El que sí és especial són els nens. 

La primera vegada que vaig agafar la mà de la Imane per travessar el carrer, 
vaig connectar amb la importància d’aquesta feina que va molt més enllà d’un 
simple somriure: una sensació indescriptible que em va donar la força per 
col·laborar i comprometre’m en la seva ajuda fins al final. Sortir de les meves 
sensacions per ocupar-me de les seves. 

Vaig prendre consciència de les realitats socials, de com són de diferents unes 
de les altres, de com afecten en el desenvolupament de la personalitat d’un nen 
o d’un familiar; però d’iguals en som tots, tanmateix, quelcom únic es manté 
intacte en el fons, en el nostre interior, volem riure, passar-ho bé, créixer, 
estimar, aprendre, sortir-ne bé de les situacions… tots igual, com tu i com jo. 

Tracto amb molts nens i cadascun d’ells té les seves pròpies particularitats. 
Costa ficar-se al seu lloc quan mai has viscut les experiències que ells sí han 
viscut, i et planteges… qui sóc jo per manar-li A o B? Aprens a respectar i, del 
teu respecte, ells aprenen. Creixen com a persones i ser partícip d’això és 
màgic. 

És per tot això que, com a voluntària, m’educo educant: aprenc del que 
ensenyo, del que ens guia a la Fundació que és l’educació, així com del dia a 
dia amb ells. 

Has de deixar l’egocentrisme de banda, oblidar-te de tu per poder estar al 
màxim i més per l’altre. Has d’estar predisposat a rebre “xascos”, però també 
rebràs alegries incalculables. Oblida’t de com creus que haurien de ser les 
coses, per obrir-te a veure com són: agafa la mà de la nena per ajudar-la a 
creuar el carrer. Per a ella, un adult que l’ajuda; per al futur, una infància amb 
acompanyament, estimació i suport social. 

Val la pena! 

Mercè Duran-Sindreu – voluntària del Casal dels Infants 

Relat guanyador del Primer Concurs de Relats de Voluntariat Social  
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RELAT 2. Històries 

Sí.  Cap nom és real però tota la història és una realitat. 

9 del matí. Entro a Càritas amb 3 voluntàries més. Ens posem més o menys al 
dia. No hi ha temps per a moltes explicacions, ja que el matí – com ja fa molts 
matins dels dijous – s’intueix carregat de feina. La sala d’espera s’omple de les 
persones que s’esperen al carrer. 

Entra en Joan. Falta de salut, edat avançada, solitud. Ens demana uns 
pantalons, ja que els que porta se li han cremat de tan acostar-se a l’estufa. Li 
donem aliments i anem al rober a buscar-li uns pantalons. Ens acomiadem amb 
un petó, un somriure i un adéu fins aviat. 

Entra la Maria, tota contenta i orgullosa d’ ensenyar-nos el seu fillet.  L’anterior 
vegada que va venir, tenia els primers dolors de part. Una nova vida. Quin goig! 
Té altres dos fills i el marit no té feina. Li preparem aliments. 

Fàtima, 20 anys, amb un nen de 4 mesos als braços i acompanyada d’un 
familiar – ella no parla molt bé la llengua -. És la cara més dolça que feia molt  
temps que no veia i la seva història és la més amarga que feia molt temps no 
escoltava. Li preparem aliments, bolquers de nadó i un val per anar a buscar 
llet infantil a la farmàcia. Ens demana un cotxet per a la criatura, però en 
aquests moments no en tenim cap. Quan ens en donin un l’avisarem perquè el 
vingui a recollir. 

Clàudia, 30 anys, dues filles, vídua de poc temps. Segurament no haurà de 
tornar perquè ha trobat feina. Això sí que és un raig de llum. 

La sala d’espera segueix plena. 

I així va passant el matí. Sense parar. Entre alegries, tristeses,  aliments, roba, 
sabates, històries de vida…… 

En tancar les portes no hi ha paraules per fer comentaris, tot és massa 
important, tot és massa recent. Ho comentarem quan el cor no estigui tan tocat. 
Només sé que el proper dia, si Déu vol, hi tornaré i que a casa m’esperen per 
dinar. 

Maria Gràcia Corominas - Voluntària de Càritas Arxiprestal de Banyoles 

Relat finalista del Primer Concurs de Relats de Voluntariat Social  

 
 
 
 



 27 

RELAT 3. L’esplai t’atrapa 

Vaig adonar-me’n de tot el que havia viscut en deu dies, quan la casa 
desapareixia mica en mica; primer la porta, després les finestres i, finalment, 
l’últim vèrtex de la teulada, pel retrovisor del cotxe. Ara, el mirall només reflectia 
el cel blau de juliol. La casa i tots els moments que hi havia viscut havien 
quedat enrere. Se’m barrejaven a dins una mena d’eufòria i una espècie de 
tristesa que van fer que em posés a plorar. Mai havia viscut unes colònies així. 

Quan em faltaven quatre dents i portava bambes de velcro, vaig anar a les 
meves primeres colònies de l’esplai, amb un nus a l’estómac, enyorant els 
pares, envoltada d’aquells nens que –poc m’ho esperava jo– es convertirien en 
amics meus, compartiríem guerres d’aigua, cabanes al bosc, històries de por 
entre lliteres i, més endavant, trobades en sortir de l’ institut, les primeres 
cerveses, secrets inconfessables. Junts passàvem els anys a l’esplai, sense 
adonar-nos-en que l’últim dia de les nostres últimes colònies s’acostava a poc a 
poc, fins que ens el vam trobar a sobre, enmig d’una rotllana d’abraçades i 
promeses. Vaig haver de decidir si volia ser monitora o si no; en contra del que 
sempre havia pensat, vaig dir que sí, tement no estar preparada per a cap altra 
cosa que per ser nena. 

Tornant a casa, vaig entendre tots aquells monitors que jo havia tingut fins 
llavors. Vaig comprendre que “estar preparat” consisteix a deixar-te tornar a ser 
nen, ser com ells, i llavors es confon qui ajuda a qui, qui és el voluntari, qui 
s’emporta el millor record. T’enduus amb tu cada broma, cada sorpresa, cada 
abraçada que algun nen t’ha regalat. T’atrapa. I deixar l’esplai es converteix en 
una cosa llunyana i impensable. 

Núria Curcoll - monitora voluntària a l’Esplai Torxa 

Relat finalista al Primer Concurs de Relats de Voluntariat Social  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://blog.voluntaris.cat/2010/06/lesplai-tatrapa/
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RELAT 4. Val la pena 

Sóc en Carles,  tinc 61 anys i ja feia molt temps que dins el meu interior bullia la 
necessitat de fer quelcom més. No sabia ben bé el què, però diferent al que 
faig habitualment. Sóc integrant d’una companyia amateur de teatre, La Futura, 
i canto gospel a l’ Institut de Gospel de Barcelona. Aquestes activitats em 
permeten gaudir, en primer lloc, de les persones que, com jo, tenen la mateixa 
afició i junts intentem aconseguir un objectiu comú, compartint i gaudint 
d’estones inoblidables.  Haig de dir que la gent que canta i els  amants de la 
“faràndula” és gent que val la pena. 

Un bon dia, coses de la vida, em varen oferir la possibilitat de col·laborar en un 
taller de teatre organitzat per la Fundació Catalana de Síndrome de Down. No 
m’ho vaig pensar ni un minut. Justament era allò el que volia fer: poder ajudar, 
compartir i ser útil als altres d’una forma totalment altruista. 

Al principi, el meu temor era si jo seria acceptat per aquelles persones que per 
mi eren les grans desconegudes. L’única referència que tenia era que eren 
“diferents”. 

El meu temor va desaparèixer al cap d’un instant d’estar amb ells.  
Efectivament, són diferents: carinyosos, sensibles, propers i agraïts. La 
ingenuïtat és la seva senyera, no saben de conflictes, ni de malícia, són ànimes 
netes i pures. 

No cal que us digui que em sento ple i agraït a tots ells, perquè m’han deixat 
entrar al seu món, perquè m’han ensenyat moltes coses, perquè n’hem 
compartit moltes altres, perquè m’estimen i jo els estimo.  Quina llàstima que 
nosaltres no siguem també “diferents”. 

Això és el que jo buscava i creieu-me: VAL LA PENA. 

Carles Cadirat. Voluntari de la Fundació Catalana de Síndrome de Down. 

 Relat participant al Primer Concurs de Relats de Voluntariat Social 

 

 

 

 

 

 

 

http://blog.voluntaris.cat/2010/06/val-la-pena/
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RELAT 5. Voluntaris o col·laboradors 

Permeteu-me que faci una defensa i reivindicació de la paraula voluntari. 

Darrerament sembla que sigui una paraula molesta: m’he sentit dir, no fa pas 
gaires dies, que és una paraula que ja ha mort, que ha quedat obsoleta, i que ja 
hi ha entitats en les quals a les persones que són voluntàries els han començat 
a anomenar col·laboradores. Es veu que així ja estem al segle XXI. 

Després de sentir dir el que vaig sentir, no em vaig poder estar de consultar el 
diccionari. “Acostuma a ser útil, em donarà la clau i potser hauré de sortir del 
meu error utilitzant paraules mortes”, vaig pensar. 

Vaig anar de cap a buscar la paraula al gran Diccionari de la Llengua Catalana 
- Enciclopèdia Catalana: 

Voluntari/a, paraula que ve del llatí voluntarius –a- um, Que neix de la voluntat, 
que comporta volició. Fet lliurement, deliberadament, sense ésser-hi obligat. 
Persona que s’ofereix lliurement a fer una cosa a la qual no és obligat. 

Vaig pensar: ja anem bé! És això el que fem! Tot neix de la voluntat, i la 
persona s’ofereix lliurement a fer una cosa sense que ningú li obligui. Bé, en el 
fons hi ha una cosa anomenada consciència que déu n’hi do el que arriba a 
obligar… 

Anem a veure què diu de la paraula col·laborador: 

Col·laborador/a, persona que col·labora sovint en un diari, editorial, etc, sense 
formar part del grup. Col·laborar, treballar en comú amb algú especialment en 
una obra literària, artística, científica. 

Aquí van venir els meus dubtes. Primer em diu que la persona que col·labora 
no forma part del grup. Malament. Després m’afegeix que el fet de col·laborar 
se centra bàsicament en el món artístic, literari, científic. I ja vaig començar a 
no entendre res. 

Però sí que em va obligar a fer una reflexió: què ens està passant? per què no 
podem dir les coses pel seu nom i hem d’anar a buscar paraules que 
aparentment són sinònimes, però que a l’hora de la veritat no tenen res a 
veure? No sé si sóc molt mal pensada, però se m’acut que el que no agrada és 
tot el contingut que acompanya a la paraula, i llavors si la canviem ja l’hem 
buidada de contingut , i ja no ens molesta. 

Les paraules no moren, hi ha interès a matar-les, però no caurem en aquest 
parany. El voluntari seguirà estant a primera línia de foc al costat d’aquell que 
el pugui necessitar, perquè ho vol i perquè el fa feliç veure que l’altre és feliç. * 

Francina Alsina. Presidenta de la FCVS 

* Fragment del discurs pronunciat per la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social 
(FCVS) durant la presentació del Quart informe d’accessibilitat d’Amputats Sant Jordi 

http://blog.voluntaris.cat/2010/06/voluntaris-o-col%c2%b7laboradors/
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ASSOCIACIONS I VOLUNTARIAT (ANNEX 4) 

LLISTA ASSOCIACIONS 

ASSOCIACIONS CIUTADELLA 

NOM ASSOCIACIÓ ÀMBIT CONTACTE, ADREÇA, TELÈFON, WEB... 

Club juvenil Sant Francesc (Parròquia de Sant Francesc) Juvenil -educatiu Plaça des Born.8 Baixos 

Club parroquials de Sant Esteve (Ciutadella) Juvenil -educatiu Plaça Menorca, s/n 

Agrupament escolta Federico Pareja Juvenil -educatiu C. de la Puríssima, s/n www.escoltesmenorca.org 

Agrupament escolta Sant Antoni Maria Claret Juvenil –educatiu C. Pere Cortès, 51 www.escoltesmenorca.org 

Agrupament escolta Sant Rafael Juvenil –educatiu C. del Compte Cifuentes, 46 www.escoltesmenorca.org 

Centre juvenil gent jove Juvenil –educatiu sfsalesc@planalfa.es http://www.edebedigital.com/web/calos/ 

APIMA CP. Mare de Déu del Toro Juvenil –educatiu C. de la Pau s/n 

APIMA CP. Margalida Florit Juvenil –educatiu C. Gustavo Mas, 91 

APIMA CP. Pintor Torrent Juvenil –educatiu C. del Pintor Torrent s/n 

APIMA CP. Pere Casasnovas Juvenil –educatiu Camí Vell s/n 

APIMA CP Joan Benejam Juvenil –educatiu Plaça des Born s/n 

APIMA Col·legi St. Francesc de Sales - Salesians Ciutadella Juvenil –educatiu Av. de la Constitució 57 

APIMA Col·legi Nostra Senyora de la Consolació Juvenil –educatiu C. Sant Antoni Maria Claret, 70 

APIMA IES Josep Maria Quadrado Juvenil –educatiu C. Mallorca 65 

http://www.escoltesmenorca.org/
http://infojove.caib.es/infojove/frontoffice/www.a-palma.es
http://www.escoltesmenorca.org/
mailto:sfsalesc@planalfa.es
http://www.edebedigital.com/web/calos/
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APIMA IES Maria Àngels Cardona Juvenil -educatiu Ronda de Balears s/n 

Moviment de Renovació Pedagògica de Menorca Juvenil -educatiu http://www.mrpmenorca.cat/ 

Joventuts Musicals Cultural http://www.jjmmciutadella.com/ 

Veïns Glosador Vivó Cultural Tel. 971487738 Juana Triay 

Veïns Sa Colàrsega Cultural  

Veïns Son Oleo Cultural  

Veïns Ciutadella Vella Cultural http://es-es.facebook.com/profile.php?id=100001737486332 

Comerciants Ciutadella Antiga Cultural http://www.ciutadellaantiga.es/ca/ 

Cercle Artístic Cultural http://www.cercleartistic.com/ 

Casino 17 de Gener Cultural http://casino17degener.org/ 

Creu Roja Assistencial http://www.cruzroja.es      Camí de Maó 180 

Fundació per a Discapacitats de Menorca Assistencial http://www.fundaciodiscap.org/ 

Associació d’amics i amigues del poble Saharauí de Menorca Social Av. Central V6 Sant Lluís 

Fundació Vicent Ferrer Social http://www.fundacionvicenteferrer.org/es/ C. Carnisseria, 20 

Club aeromodelisme Ciutadella Esportiu http://www.terra.es/personal8/sukhoi/argos2.htm 

Club gimnàstic Ciutadella Esportiu http://www.gimnastic-ciutadella.com/es/historia/ 

Club hípic Ciutadella Esportiu http://www.clubhipicciutadella.com/index2.html 

http://es-es.facebook.com/profile.php?id=100001737486332
http://www.cruzroja.es/
http://www.fundacionvicenteferrer.org/es/
http://www.clubhipicciutadella.com/index2.html
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Club de tennis Ciutadella Esportiu http://www.clubtenisciutadella.com/ 

Club de tenis OAR (Ciutadella) Esportiu C. Capitan Negrete Ciutadella 

Club tennis taula Ciutadella esportiu Toni Nieto (629670079) Joan Llonga (686856969 

Camp de futbol municipal de Sant Marçal Esportiu Peña Orient Deportivo i Penya Ciutadella Esportiva 667033108 

Camp municipal de Sant Antoni esportiu Gestió: Atlètic Ciutadella, C.F.  Tel. 971.48.46.14 

Camp municipal  SAMI esportiu Gestió: Unió Esportiva SAMI Tel. 971.48.03.50  

Penya Ciclista Ciutadella Esportiu http://www.penyaciclistaciutadella.com/ 

Gimnàs ca nostra (Ciutadella) esportiu http://gimnascanostra.com/ 

Club nàutic Ciutadella Esportiu http://www.cnciutadella.com/J5/ 

Protectora d’animals de Ciutadella Mediambiental http://www.protectoraciutadella.com/ 

Amics de la mar Mediambiental http://www.amicsdelamar.com/ 

LÍTHICA. Camp de treball Mediambiental http://www.lithica.es/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.protectoraciutadella.com/
http://www.amicsdelamar.com/
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LLISTA ASSOCIACIONS FERRERIES 
NOM ASSOCIACIÓ ÀMBIT CONTACTE, ADREÇA, TELÈFON, WEB... 

Agrupament escolta Sant Bartomeu (Ferreries) Juvenil –educatiu http://sempreapunt.blogspot.com/ 

Associació juvenil Alexandria Juvenil –educatiu http://associacioalexandria.balearweb.net/ 

Casal de joves es Mercadal (Es Mercadal) Juvenil –educatiu http://jovesesmercadal.balearweb.net/ 

APIMA CP. Castell de Santa Àgueda Juvenil –educatiu http://c07001149.eduwebs.caib.es/ 

APIMA ST. Francesc d’Assis Juvenil –educatiu Plaça Espanya, 3 

APIMA IES. Biel Martí Juvenil -educatiu http://www.iesbielmarti.cat/intraweb/index.php 

APIMA CP. Fornells (Fornells) Juvenil- educatiu Carrer de Sa Punta Gran s/núm. 

APIMA CP. Mare de Déu del Toro (Es Mercadal) Juvenil -educatiu Avinguda Mestre Garí, 1 
http://www.terra.es/personal6/cpesmercadal/apima/apa.htm 

Ateneu musical Cultural http://www.menorcaweb.net/amf/ 

Amics de sa música cultural Bartolomé Janer Coll - Tel. 971 374257 

Grup de ball es Penell Cultural http://espenell.spaces.live.com/ 

Grup folklòric aires des barranc d’Algendar Cultural http://barrancdalgendar.blogspot.com/ 

Quins coverbos companyia de teatre cultural C/ Mallorca, 17, 1r 1ª Tel. 971 373020 President: Damià Moll 
Truyol 

ART’s Associació per les arts a Ferreries Cultural http://artsferreries.blogspot.com/ 

Foto club F/Llum Cultural http://www.fotoclubfllum.com/ 

A.A.V.V. Cas vesins 
 

Cultural http://casvesins.blogspot.com/ 

http://associacioalexandria.balearweb.net/
http://c07001149.eduwebs.caib.es/
http://www.iesbielmarti.cat/intraweb/index.php
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Joventuts musicals (Es Mercadal) 
 

Cultural Pla de ses Eres, 8. Telef. 971375002 

Punt@rt (Es Mercadal) Cultural http://www.aj-esmercadal.org/publicacions/verpub.aspx?Id=8911 

Club de jubilats de Ferreries Social C/Reverend Pare Huguet, 48 Tel. 971 374150 President: Juan 
Febrer 

Fons menorquí de cooperació 
 

Social http://www.fonsmenorqui.org/ 

Creu Roja Joventut (Ferreries) Social C. Guillem Coll, 5 tel. 971373139 

Museu de la natura de Menorca (GOB) Mediambiental http://www.gobmenorca.com/cnatura Mallorca, 2 Tel.971 37 45 05 

CLUB d’atletisme Ferreries 
 

Esportiu http://www.ajferreries.org/Contingut.aspx?IdPub=46 

Club esportiu Ferreries Esportiu http://clubesportiuferreries.blogspot.com/ 

Club escola Menorquina Esportiu Crta. Cala Galdana, km 0.5 Tel.971 373 497 

Club Nàutic Fornells (Es Mercadal) Esportiu http://www.nauticfornells.com/ 

Club esportiu Es Mercadal (Es Mercadal) Esportiu http://esport.esmercadal.es/Contingut.aspx?IdPub=1786&Seccio=
62 

Club bàsquet Es Mercadal (Es Mercadal) Esportiu http://esport.esmercadal.es/Contingut.aspx?IdPub=1938&Seccio=
62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gobmenorca.com/cnatura
http://www.ajferreries.org/Contingut.aspx?IdPub=46
http://esport.esmercadal.es/Contingut.aspx?IdPub=1938&Seccio=62
http://esport.esmercadal.es/Contingut.aspx?IdPub=1938&Seccio=62
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ASSOCIACIONS ALAIOR 
NOM ASSOCIACIÓ ÀMBIT CONTACTE, ADREÇA, TELÈFON, WEB... 

Agrupament escolta Santa Eulàlia Juvenil –educatiu C. Santa Eulàlia, 4 

APIMA IES. Miquel Guardia Juvenil –educatiu Avda. Verge del Toro, 92 Telèfon 971372744 

APIMA CP. Doctor Comas Juvenil –educatiu Avda. Verge del Toro, 84 Telèfon 971371887 

APIMA CEIP Mestre Duran Juvenil –educatiu C. Migjorn, s/n Telèfon. 971371055 

AIMA CP. Francesc d’Albranca (Es Migjorn) Juvenil -educatiu Camí de La Mala Garba, S/n 

APIMA La Salle Juvenil –educatiu Avda. Verge del Toro,  Telèfon 971378120 

Associació joventuts musicals Cultural http://asociaciones.jmspain.org/alaior/?tipus1=alaior 

Associació veïns Cala en Busquets – Bassa Roja Cultural  

Associació cultural S’ull de Sol Cultural  

Associació vesins cala’n Porter Cultural http://www.calanporter.org/index.html 

Centre cultural, agrícola, mercantil e industrial Cultural Plaça Constitució 

Grup filatèlic i numismàtic centre cultural d’Alaior Cultural Plaça Constitució 

Colla gegantera d’Alaior Cultural  

Centre d’estudis locals, Fòrum 3r Mil·lenni Cultural http://www.centreestudisalaior.org/ 
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Centre valencià a Menorca Cultural http://www.centrevalenciamenorca.com/index.php 

Associació de comerços - Disfruta-lo Cultural http://disfruta-lo.com 

Rondalla i grup de ball Alaior Cultural http://rondalladalaior.balearweb.net/ 

Associació de premsa local de Menorca Cultural http://www.premsalocalmenorca.com/ 

Alaior esportiu Esportiu http://www.alaioresportiu.com/ 

Cooperativa San Crispin Altres Polígon Industrial, Telèfon 971371147 

Club aikido Alaior Esportiu 627 41 64 78 

Club tennis Alaior Esportiu http://www.tenisalayor.com/ 

Gimnàstica rítmica  Esportiu 606 40 26 92 

Creu Roja local Social C. Oriente, 39, Telèfon 971371238 

Càritas local Social C. Menor, 21 Telèfon 971 371 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://disfruta-lo.com/
http://www.alaioresportiu.com/
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ASSOCIACIONS MAÓ 
NOM ASSOCIACIÓ ÀMBIT CONTACTE, ADREÇA, TELÈFON, WEB... 

APIMA IES. Joan Ramis i Ramis Juvenil –educatiu Avda Vives Llull, 15 - 971 360 133 

APIMA IES. Cap de Llevant Juvenil –educatiu C. Francesc F. Andreu, 2 - telèfon. 971353582 

APIMA IES. Pasqual Calbó Juvenil –educatiu ampapcalbo@gmail.com  

APIMA CP. Tramuntana Juvenil –educatiu Crta. Favàritx 

APIMA CP. Sa Graduada Juvenil –educatiu Av. Josep M. Quadrado, 12 

APIMA CP. Mateu Fontirroig Juvenil -educatiu Avda. Vives Llull, 1 

APIMA CP. Antoni Juan Alemany Juvenil -educatiu C. Santa Eulàlia, 89 

APIMA CP. Mare de Déu del Carme Juvenil –educatiu C. Marius Verdaguer s/n 

APIMA CP. Mare de Déu de Gràcia Juvenil –educatiu Avda. Vives Llull, 17 

APIMA CP. Angel Ruiz y Pablo (Es castell) Juvenil -educatiu C. Escola s/n 

APIMA CP. Sant Lluís (Sant lluís) Juvenil -educatiu C. D’Allemand, 122 

APIMA La SALLE Juvenil –educatiu C. Vasallo, 123-125 

APIMA Cor de Maria Juvenil -educatiu C. San Fernando, 42 

APIMA St JOSEP Juvenil –educatiu Cos de Gràcia, nº98 

Agrupació escolta Paco Ramonell Juvenil –educatiu Plaça Reial, 10 baixos 

Agrupament escolta Tramuntana Juvenil –educatiu http://www.wix.com/aetramuntana/aet 

mailto:ampapcalbo@gmail.com
http://infojove.caib.es/infojove/frontoffice/BitController?accion=DirectorioView&id=3059
http://infojove.caib.es/infojove/frontoffice/BitController?accion=DirectorioView&id=3060
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Agrupament escolta Angel Ruiz y Pablo (Es Castell) Juvenil -educatiu C. Stuart 18 

Club de joves de Sant Francesc Juvenil –educatiu http://clubdesantfrancesc.blogspot.com/ 

Amics de l’illa de l’hospital cultural http://www.islahospitalmenorca.org/ 

Amics del museu de Menorca Cultural http://www.amicsmuseumenorca.org/ 

Colla d’amics geganters dels gegants de Llucmaçanes Cultural http://gegantsdellucmassanes.blogspot.com/ 

Colla de diables de Maó Cultural  

Colla de geganters de Maó Cultural http://www.gegantsmao.menorca.es/ 

Associació de veïns ses tanques del Carme Cultural http://tanquesdelcarme.blogspot.com/2010_10_24_archive.html 

Ateneu de Maó Cultural http://www.ateneumao.org/ 

Real aeroclub Maó Esportiu http://www.aeroclubmenorca.com/ 

Sociedad Hípica Amigo Noble Bruto Esportiu Av. J. A. Clavé, 400 Tel. 971368662 

Asociación cicloturista de Menorca Esportiu http://www.ciclomenorca.com/ 

Club marítim Maó Esportiu http://www.clubmaritimomahon.com/index.php 

Club de tennis Maó Esportiu Camí Trepuco, 4 - 971 365 703 

Club nàutic Villacarlos (Es Castell) Esportiu http://www.clubnauticovillacarlos.com/ 

Centre cultural i esportiu Sant lluís (Sant Lluís) Esportiu http://www.ccesantlluis.es/web/elcen00.php 

Club hípic es Boeret (Sant Lluís) Esportiu 971151948 

Comitè Local d’INTERMON Social C. Stuart, 75 (Es Castell) 971368723 

http://infojove.caib.es/infojove/frontoffice/BitController?accion=DirectorioView&id=404
http://infojove.caib.es/infojove/frontoffice/BitController?accion=DirectorioView&id=1193
http://infojove.caib.es/infojove/frontoffice/BitController?accion=DirectorioView&id=1573
http://infojove.caib.es/infojove/frontoffice/BitController?accion=DirectorioView&id=1572
http://infojove.caib.es/infojove/frontoffice/BitController?accion=DirectorioView&id=1575
http://infojove.caib.es/infojove/frontoffice/BitController?accion=DirectorioView&id=1569
http://infojove.caib.es/infojove/frontoffice/BitController?accion=DirectorioView&id=1563
http://infojove.caib.es/infojove/frontoffice/BitController?accion=DirectorioView&id=1301


 39 

Delegació Diocesana de Missions Social Joan Manuel Mercadal C/Isabel II, 4 - 971356484 -971380343  

Creu Roja local social C. Josep Anselm Clave, 162. Tel. 971361180 

Càritas Diocesana de Menorca Social C. Santa Eulàlia, 83 Tel. 971361001 

Protectora d’animals Maó Mediambiental C. Josep M. Quadrado nº10   http://www.protectoramao.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://infojove.caib.es/infojove/frontoffice/BitController?accion=DirectorioView&id=1305


 40 

ASSOCIACIONS INSULARS 

NOM ASSOCIACIÓ ÀMBIT CONTACTE, ADREÇA, TELÈFON, WEB... 

GOB Mediambiental http://www.gobmenorca.com/ 

Càritas Social http://www.caritasmenorca.org/bloc/ 

Associació de familiars, amics i col·laboradors de Projecte Home Social http://www.projectehome.com/apartat.php?id=redes 

Mans Unides (Menorca) Social http://www.mansunides.org/ C. Bastió, 1 - 971369936 

Amnistia Internacional Social http://www.es.amnesty.org/es/grupos-

locales/balears/paginas/inici/ 

Federació d’associacions de pares i mares d’alumnes de Menorca Juvenil –Educatiu  

Associació d’escoltes de Menorca Juvenil -Educatiu http://escoltesdemenorca.blogspot.com/ 

Creu Roja  http://www.creuroja.es/joomla/index.php 

Associació persones sordes de Menorca (ASSORME) Assistencial http://portalsalut.caib.es/psalutfront/info;jsessionid=06DEC7159EC

E52116224759231DAA6CF?id=33780 

ADIME – diabètics i diabètiques de Menorca Assistencial http://portalsalut.caib.es/psalutfront/info;jsessionid=DB21A648DA

E58227D767886680240C31?id=34028 

Ciutadania anti-sida s’Estalo Assistencial 971480654 

Asociación bipolares de Baleares Assistencial http://portalsalut.caib.es/psalutfront/info;jsessionid=8D1441E0774

D83666DBCFA38FD4135DF?id=38429 

http://www.mansunides.org/
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Asociación de familiares de enfermos mentales de Menorca Assistencial http://portalsalut.caib.es/psalutfront/info;jsessionid=2E57C07230E

66C388483366A41C34170?id=38037 

Asociación para la integración de personas con Sindrome de Down Assistencial Plaça Real, 8 07701 Maó Tel.: 971.36.62.64  

Associació de malalts de crohn i colitis ulcerosa de Menorca 

(ACCU) 

Assistencial http://www.accuesp.com/es/asociaciones/menorca/index.html 

Associació de dones afectades de càncer de mama de Menorca–

ALBA 

Assistencial http://www.albamenorca.es/ 

Associació menorquina d’epilèpsia 

 

Assistencial http://portalsalut.caib.es/psalutfront/info;jsessionid=61566D4EE3A

AE830858878EFFE5869D6?id=36608 

Associación de familiares de enfermos de Alzheimer de Menorca - 

AFAM 

Assistencial http://portalsalut.caib.es/psalutfront/info;jsessionid=25714C0F048

1BB346AFC93FC159005A8?id=33489 

Asociación insular de atención a personas con discapacidad de 

Menorca (ASINPROS) 

Assistencial http://portalsalut.caib.es/psalutfront/info;jsessionid=3E85822C885

D6189471C132492033A22?id=36262 

Associació TDA-H Menorca Assistencial http://web-tdah-menorca.blogspot.com/ 

LA ONCE Menorca Assistencial C. Bisbe Sever , 11 MAO Telèfon: 971 35 72 74 

http://www.once.es 

Associació per la sensibilització  de la anorèxia i la bulímia Assistencial C. Isabel II, 8 (Maó) Telèfon: 971 364 897 

http://www.once.es/
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http://www.acabb.com/ 

Associació menorquina d’epilèpsia Assistencial http://portalsalut.caib.es/psalutfront/info;jsessionid=61566D4EE3A

AE830858878EFFE5869D6?id=36608 

Fundació per a discapacitats de Menorca Assistencial http://www.fundaciodiscap.org/ 

Federació A.A.V.V. de Menorca Cultural http://favm.balearweb.net/ 

Federació menorquina de grups folklòrics Cultural http://www.femefolk.org/ 

 

http://portalsalut.caib.es/psalutfront/info;jsessionid=61566D4EE3AAE830858878EFFE5869D6?id=36608
http://portalsalut.caib.es/psalutfront/info;jsessionid=61566D4EE3AAE830858878EFFE5869D6?id=36608
http://favm.balearweb.net/
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NOM: _____________________  DATA: ______________________ 
 

ASSOCIACIONS I VOLUNTARIAT (ANNEX 5) 

RECERCA SOBRE UNA ASSOCIACIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FITXA ASSOCIACIÓ 
       
 
 

 

1. DADES GENERALS 

 NOM: _______________________________________________ 

 ÀMBIT (CULTURAL, SOCIAL , ESPORTIU, ETC.): ______________________________ 

 ADREÇA: _______________________________________________________________ 

 ADREÇA WEB: __________________________________________________________ 

 

2. DADES ESPECÍFIQUES 

 A QUINES POBLACIONS OPERA ___________________________________________ 

 NOMBRE DE SOCIS (APROXIMADAMENT): __________________________________ 

 COM ES FINANÇA _______________________________________________________ 

 

3. OBJECTIUS QUE PERSEGUEIX: 

 

 

 

4. ACTIVITATS QUE REALITZA: 

 

 

 

 

 

Logo 
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ASSOCIACIONS I VOLUNTARIAT (ANNEX 6) 

RECULL DE NOTÍCIES SOBRE VOLUNTARIS 

03.10.2010  ÚLTIMA HORA MENORCA 

520 kilos menos de basura en Sa Farola 

Un equipo de voluntarios limpia de despojos la playa y el fondo marino de 
la cala de Ciutadella 

Neumáticos, tuberías y algunos aparejos de pesca abandonados. El fondo 
marino de la cala de Sa Farola, próxima al puerto de Ciutadella, está repleto de 
‘sorpresas' para los submarinistas que bucean en sus aguas. También para los 
bañistas, que se ven obligados a extender sus toallas entre colillas y cajetillas 
de tabaco vacías. No sorprende pues que, en apenas tres horas, el grupo de 
26 voluntarios comandado por la Escuela de Buceo Scuba Plus retirara ayer un 
total de 520 kilogramos de basura. 

Y la cantidad extraída podría haber sido mucho mayor si hubiesen tenido 
mucho más tiempo para continuar con las inmersiones subacuáticas. 
«Necesitaríamos unas cuantas horas más para dejar el fondo completamente 
limpio», comentaba Antonio Portugal, de Scuba Plus, al finalizar esta actividad 
con la que cada año la escuela celebra el Día Internacional de la Limpieza de 
Playas y Fondos Marinos. 

Este año los submarinistas se han encontrado con objetos tan sorprendentes 
como la aleta trasera de un coche, una vajilla prácticamente intacta, seis pares 
de zapatos e incluso varios petardos de artificio aún sin utilizar. Y eso sin 
olvidar las latas, maromas, botellas y demás utensilios de pesca que tanto 
abundan bajo las aguas de las costas menorquinas. 

 
Los profesionales de Scuba Plus han coordinado un grupo de 26 voluntarios que se ha nutrido de 
buceadores de otros clubs de Menorca. 
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20.10.2010 MENORCA.INFO, XOC 
 
Experiències 

Alumnes mediadors 

 

 
Onze alumnes de 6è del CP Mare de Déu del Toro des Mercadal fan de mediadors al pati 

 
A la nostra escola ja fa uns anys que tenim en marxa el servei de mediació, que 
s’ofereix a tota la comunitat educativa i molt especialment als alumnes de tercer 
cicle. 
 
Un cop instaurat el servei, cada any brindam als alumnes de 6è que ho 
desitgen l’oportunitat d’actuar com a mediadors al pati, ajudant als alumnes 
d’Educació Infantil i els de primer, segon i tercer de Primària. 
 
Aquest any s’han apuntat com a voluntaris onze alumnes de 6è: na Lorena, na 
Maria Guerrero, na Júlia, na Maria Millo, en Bartomeu, n’Annabel, en José 
Antonio,  na Tamara, na Neus, na Vanessa i n’Aida.  
 
Per parelles, fan guàrdia de forma rotatòria, de manera que cada dia hi ha una 
parella mediadora al pati d’Infantil i una altra parella al pati de Primària. Tots 
ells tenen una insígnia amb el nom que els identifica com a “mediadors de pati”. 
Les seves intervencions són diverses: ajudar a resoldre un conflicte entre 
alumnes, acompanyar un fillet que s’ha fet mal, jugar amb ells per tal de 
prevenir conflictes i un llarg etcètera. 
 
Per fer aquesta feina reben formació fora de l’horari lectiu. Al llarg del curs, 
alguns dimecres de 13.30 a 14.30h queden a l’escola per fer activitats 
formatives amb les dues mestres mediadores. 
 



 46 

25.10.2010  ÚLTIMA HORA MENORCA 

Europa recupera el Pas d'en Revull de Ferreries 

Setenta voluntarios participan en la restauración del camino y su entorno 
ecológico impulsado por el proyecto Life+ de la UE 

Cerca de 70 voluntarios participaron en la primera jornada de recuperación del 
Pas d'en Revull que pertenece al Camí Reial de Ferreries, celebrada el pasado 
fin de semana según anunció ayer el Consell de Menorca. La actuación se 
enmarca dentro del programa Life+ Reneix de la Unión Europea que busca 
recuperar  zonas  con una biodiversidad singular. 

 
Los equipos de trabajo levantaron indicadores que marcan el camino y 
desbrozaron algunos tramos en donde la vegetación había invadido la zona de 
paso. Tras esta primera actuación se pretende que en las siguientes  se 
puedan restaurar algunos trozos de 'paret seca'  degradada que marcaban el 
camino hasta el fondo del Barranc d'Algendar. Al ser un circuito con una gran 
variedad de flora se  pretende instalar toda una serie de señales para que sea 
un itinerario de interés botánico que permita educar a gente de todas las 
edades. 

 
Cabe señalar que en el tramo final del camino también se hicieron actuaciones 
para proteger un foco de la planta endémica de la Isla Viola stolonifera que se 
halla en peligro de extinción. El programa Life+ Reneix  tiene previsto recuperar 
otros hábitats  de especies protegidas  en los caminos de El Pilar a Ets Alocs, 
el de Es Murtar y  el que va desde Binimel.là a Cala Mica. 
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Todo el mundo colaboró. El equipo de voluntarios que limpió el Camí Reial lo formaban miembros de Creu 
Roja, de la agrupación de escultismo y de la AAVV de s'Enclusa entre otras entidades. 
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10.11.2010 MENORCA.INFO 
 
Gent de casa 

"La roba que té més sortida és la de dona i la de fillet" 

 
Marga Sampol. Dependenta voluntària a la botiga de Càritas de Ciutadella 

Autofitxa. Sóc na Marga Sampol, tenc 40 anys i sóc de Ciutadella. Estic 

casada amb en David, amb qui tenc tres al·lots, Marc, Francesc i Guiem. Fa un 

mes que faig de voluntària a la botiga de Càritas, al carrer de la Puríssima de 

Ciutadella. Fa estona que volia venir a fer-hi feina i em vaig decidir quan vaig 

escoltar un anunci a la ràdio en què demanaven voluntaris. I em van agafar. 

Què li sembla que hi hagi botigues com aquesta? Molt bé, per açò venim. 

És molt interessant perquè per aquí passa molta gent. 

Més de la que pensava? Sí. La veritat és que no m’ho esperava. Les vendes 

són bastant elevades, tenint en compte que tot el que tenim està a uns preus 

que van a partir dels 0,50 euros. Però també sé que abans es feien més 

vendes que ara. Fa un temps, la gent fins i tot venia a comprar roba per endur-

se-la als seus països. Ara, açò ja no passa. 

A quin perfil respon la gent que ve a comprar aquí? Ve tant gent de 

Ciutadella com de fora. De fet, jo no me n’esperava tanta d’aquí, gent que 

coneixes del carrer i que ve. Sense anar més enfora, nosaltres també en 

compram si hi ha cosa que ens agrada. 
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Els clients s’enduen una única peça o en compren més quantitat? 

Normalment s’enduen més d’una cosa, ja que vénen aprofiten. 

Ara és una època en què ve gent a dur roba... Ara és quan es fan els canvis 

d’armari, i es nota perquè ve més gent. Però a partir d’ara ja davallarà, no en 

duran tanta. 

Quina és la peça que té més sortida? Les jaquetes es venen molt. El que té 

més sortida és la roba de dona i de fillet, més que la d’home. També les 

sabates es venen moltíssim. Però ara, sobretot, el que surt molt són les 

bufandes i les gorres. Ve el fred i la gent mira d’equipar-se bé. 

I quin és el procés que se segueix amb la roba que la gent duu de manera 

altruista? El primer que es fa és revisar-la. Després la pesen, la renten, la 

cusen, la planxen i la classifiquen. I llavors la duen a vendre. Però no tota la 

roba arriba a les botigues, només duen la que està més bé, pràcticament nova. 

La que està pitjor es queda a la nau de Mestral. I també ens duen roba 

totalment nova, que no s’ha estrenat. Per exemple, tenim un expositor amb 

sabates ben noves per només sis euros. 

Què més es pot trobar aquí? A part de la roba i les sabates, també tenim 

llibres. A l’altra botiga, a la Plaça de ses Senyores, també hi ha menjar, i a 

Mestral, al polígon, hi ha de tot. 

Com és aquesta experiència d’estar a la botiga de Càritas? A jo m’encanta, 

perquè serveix per ajudar la gent, dins de les nostres possibilitats.  

Hi ha cap diferència entre fer feina aquí i fer-ho a altres botigues? 

Nosaltres feim el mateix, atenem la gent, cobram el que volen i ho posam dins 

una bossa, ben embolicat. Els horaris són de dilluns a divendres, matí i 

capvespre, i els dissabtes al matí. La diferència és que les dependentes som 

voluntàries. 
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22.11.2010  MENORCA.INFO 

Les rialles entren a Santa Rita 

Joves voluntaris comparteixen cada setmana el seu temps lliure amb la 
gent gran, animats per la germana Marián 
 

 
Experiència positiva. La presència dels joves canvia la cara dels avis a qui els agrada ser escoltats i rebre 
mostres d’afecte.  

Les cares d’en Pedro, na Magdalena, na Margarita, na Joana o na Julia “la 

bailadora” s’il·luminen quan al Centre Sociosanitari de Santa Rita entren per la 

porta els joves voluntaris. Tenen entre 14 i 16 anys i una hora a la setmana, 

uns els dimecres i altres els divendres, comparteixen el seu temps lliure amb la 

gent gran que resideix al centre. 

El projecte intergeneracional fa un any que funciona impulsat per Marián 

Aguilar, germana de la comunitat religiosa Nostra Senyora de la Consolació de 

Ciutadella, amb la col·laboració de Càritas. La directora del centre assistencial, 

Carolina Cerdà, va obrir les portes, encantada, a la primera iniciativa voluntària 

organitzada. La germana Marián no sols ha aconseguit mobilitzar dos grups de 

joves voluntaris, sinó el més important: despertar el seu compromís i 

constància a l’hora de visitar els avis del centre. Aina Sastre, Raúl Guzmán i 

Marina Taltavull, de 16 anys, són els voluntaris pioners del projecte i encara 

aguanten. “Coneixíem na Marián i volíem fer alguna cosa solidària. Després 

d’un any s’ha creat un vincle d’estimació amb alguns dels residents”. És el cas 

d’en Pedro, de 89 anys, amb qui solen jugar a la brisca i amb qui tenen 

constants mostres d’afecte. De fet, afirmen que l’afecte és fonamental per 

acompanyar la gent gran. 



 51 

“El primer dia va ser fort. Ens vam entristir. No estam acostumats a conviure 

amb la vellesa. Però els residents ja tenen prou limitacions per amargar-los. 

Venim en plan positiu per animar-los. Oblidam les penes i reim molt!”, 

expliquen. Han perdut la por a enfrontar-se amb la vellesa i actuen 

espontàniament com a joves, despertant els somriures dels majors. “Al principi 

alguns es pensaven que veníem a visitar els nostres avis, però no tenim cap 

relació familiar amb ells. Ara s’ha creat un vincle: ells ens esperen i noltros els 

enyoram si no venim”. 

Per exemple, a en Pedro, originari de Granada, al principi no l’enteníem quan 

rallava. Ara no hi ha cap problema de comunicació. “Intentam venir a les hores 

en què no hi ha la família i quan no és l’hora de menjar. El temps passa volant”. 

Els joves comparteixen amb els avis jocs, converses, passejades pel pati i els 

ajuden en coses quotidianes com passar el fil pel forat de l’agulla per cosir. Els 

joves animen que es sumin nous voluntaris a qui els avis rebran amb els braços 

oberts. 
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17.12.2010  ÚLTIMA HORA MENORCA 

Ningún menorquín sin comida esta Navidad 

Leche, pasta y arroz son los productos que más demandan las entidades 
sociales 

La Creu Roja de Alaior ha empezado a distribuir entre las 16 entidades sociales 
con las que colabora los 20.337 kilogramos de alimentos procedentes del 
Fondo Europeo de Garantía Agraria (FEGA) que recibió hace unos días con la 
intención de hacerlos llegar a las personas que más dificultades tienen para 
llegar a fin de mes. 

Quince voluntarios se encargan de preparar, en una nave del polígono 
industrial de Alaior que la empresa A.Palliser ha cedido gratuitamente, los lotes 
que se están enviando a entidades como Càritas Diocesana de Menorca, la 
Iglesia Evangélica o la parroquia de Sant Francesc. Paquetes que contienen 
productos de primera necesidad como, por ejemplo, leche, arroz y pasta; que 
también suelen ser los más demandados. 

Son personas mayores, familias monoparentales, discapacitados, toxicómanos, 
mujeres maltratadas, inmigrantes y refugiados los colectivos a los cuales va 
dirigida esta acción solidaria. Sin olvidar tampoco los trabajadores en situación 
de largo desempleo que, durante los dos últimos años, han aumentado 
significativamente en número. 

En lo que va de año, la Creu Roja de Alaior ha repartido cerca de 63 toneladas 
de alimentos procedentes de dicho fondo entre las personas más necesitadas 
de la Isla. Y, de cara a 2011, su intención es seguir potenciando esta ayuda 
con la inclusión de nuevos productos en los lotes como zumos de frutas, 
cremas de verduras deshidratadas o natillas. 

 

Unos quince voluntarios se encargan de preparar los lotes de alimentos en una nave del polígono 
industrial de Alaior. 
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22.12.2010 MENORCA INFO, XOC SUPLEMENT ESCOLAR 
 
Créixer junts 

Padrins i padrines d’escoleta 

 
Durant el curs 2009-2010 es va comptar amb la participació de les escoles infantils Es Poriol, Joguina, 

Roser Gener, i Xipell, i de 36 alumnes dels instituts Josep M. Quadrado, M. Àngels Cardona, i els col·legis 

Nostra Senyora de la Consolació i Sant Francesc de Sales  

Les relacions personals que té l’ésser humà al llarg de la seva vida són una 

font molt important de coneixement, creixement, aprenentatge i  formació de la 

identitat personal de cadascú. 

Per açò el programa Padrines i Padrins d’escoleta té un àmbit d’actuació en 

dos grups ben diferenciats per l’edat. Per una banda els adolescents, que estan 

en ple procés de creació de l’autoestima i l’autoconcepte; i, per altra, els infants 

immersos en l’aprenentatge que procedeix dels sentits, dels sentiments, de les 

il·lusions... 

Des de sempre tots hem après i aprenem dels altres, donant-se una interrelació 

bidireccional entre les persones. És en aquest sentit que amb aquest programa 

es potencien les relacions asimètriques ja que per als infants els adolescents 

són persones competents i disponibles en les relacions amb ells; i per als 

adolescents els infants són persones a qui s’ha d’escoltar, entendre i de qui 

tenir cura. 

Des del curs 2005-2006 hi ha engegada aquesta iniciativa en què estan 

implicades tant escoletes  com IES i centres concertats. La proposta s’adreça a 
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alumnes de 4t d’ESO. Aquesta iniciativa forma part dels programes 

d’acompanyament a la criança que organitza el Departament d’Educació del 

Consell Insular de Menorca en coordinació amb l’Ajuntament de Ciutadella i 

l’Equip d’Atenció Primerenca de Menorca del Govern de les Illes Balears.  

Els voluntaris i voluntàries comparteixen un capvespre a la setmana amb 

infants de 2 a 6 anys a la seva escola infantil. Hi ha padrins/es de diverses 

activitats, que poden ser de contes, pilota, construccions, dibuix, encaixos… 

Els padrins i padrines s’inicien en un procés de compromís i responsabilitat nou 

que els ajuda en el seu creixement personal, en què passen de ser alumnes a 

models a seguir, passen a ser educadors.  

Cada padrí i padrina realitza un total de 6 sessions en horari de capvespre i 

s’organitza en funció de la demanda de les escoles infantils i dels adolescents 

interessats a participar en el programa. 

 Aquest curs s’ha comptat amb la participació de les escoles infantils EI Es 

Poriol, EI Joguina, EI Roser Gener, i EI Xipell; 36 padrines i padrins dels IES 

Josep M. Quadrado i M. Àngels Cardona,  i els col·legis Nostra Senyora de la 

Consolació i Sant Francesc de Sales i s’han realitzat un total de 236 sessions. 
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30.01.2011  MENORCA.INFO 

Pares voluntaris ajuden a millorar el pati de l’escola Margalida Florit 

Unes setanta persones es van reunir per fer feina al pati infantil 
 

 
Feinada. Pares, alumnes i professors van compartir un dematí ben laboriós.  

Sessió de voluntariat la que es va produir ahir a l'escola Margalida Florit de 

Ciutadella. Un grup de pares d'alumnes del centre es va reunir en una jornada 

organitzada conjuntament entre l'Associació de Pares i Mares (APIMA) i la 

direcció, per tal de realitzar algunes millores de condicionament. 

Aquesta és una iniciativa que ja fa uns anys que es duu a terme en aquest 

col·legi de Ciutadella. En aquesta ocasió van assistir a la convocatòria una 

setantena de persones, entre pares i alumnes, que van realitzar diferents 

tasques. Segons va explicar la directora del centre, Gore Barber, "enguany ens 

hem centrat en el pati infantil". S'ha creat una espècie de jardí per a arbres i 

vegetació, es van envernissar els jocs infantils de fusta que hi ha al recinte, es 

van pintar les rodes de la zona de jocs i es van dibuixar a terra les línies de la 

xaranga, entre altres actuacions. 

L'activitat es va allargar fins les dues del migdia, moment en què els presents 

van finalitzar la trobada amb un bon dinar de paella. 
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31.12.2010  MENORCA.INFO 

Líthica fa una crida al voluntariat 

L’entitat vol recuperar els voluntaris com una forma d’implicació en el 
projecte i de conèixer les pedreres 
 

 
iniciativa. Inés Garrel és la coordinadora de les primeres jornades per engrescar els voluntaris  

Líthica vol recuperar la implicació dels voluntaris en el projecte de conservació, 

manteniment i divulgació del conjunt de les Pedreres de s’Hostal. Amb aquest 

objectiu, l’associació organitza les I Jornades de Voluntariat, que tindran lloc els 

propers dies 7 i 8, de 9.30 a 13.30 hores. Segons explica Inés Garrell, 

coordinadora de les jornades, la trobada servirà per engrescar la gent a 

col·laborar en la neteja de vegetació dels camins. “Les necessitats premen i 

volem recuperar l’esperit de voluntariat de quan es va crear Líthica, moment en 

què el projecte arrancà gràcies a la col·laboració de la gent”, afirma. 

Garrell explica que convertir-se en voluntari “no sols és una forma de 

col·laborar en el projecte de Líthica, sinó també una oportunitat de gaudir de les 

pedreres i descobrir-les, ja que molts residents les desconeixen”. 

La idea del col·lectiu és organitzar la trobada de voluntaris cada mes o cada 

dos mesos. Apunta que també és necessària la col·laboració de voluntaris per 

tornar a engegar el taller Marès Art, un espai per a despertar la creativitat a 

través del treball del marès. 

La coordinadora de les jornades informa que Líthica manté les Pedreres de 

s’Hostal obertes durant l’hivern i es poden visitar de franc, com a espai ideal de 

passeig, per fer itineraris i per gaudir de la natura. 
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10.02.2011  ULTIMA HORA MENORCA 

Ayudar es la mejor recompensa.  

Manos Unidas se diferencia en Menorca por sus talleres de voluntarios 

«Tiene mérito ayudar a gente a la que no conoces, y sin duda, poner 50 euros 
al año en una bandeja para colaborar es un paso, pero es muy fácil», opina 
José Vilafranca, responsable de Manos Unidas en Menorca, que opina que 
«tiene más mérito entregar horas de tu tiempo». 

 Esta delegación es una de las 71 que esta ONG católica tiene en toda España, 
pero se diferencia del resto por sus talleres artesanos regentados los propios 
voluntarios. «Solo ocurre aquí, somos la única sede que organiza estos talleres 
y tiendas solidarias en las que todos los que trabajan son voluntarios que 
entregan su tiempo, cada uno el que puede, para acabar con el hambre de los 
pueblos más pobres», afirma Vilafranca, que recuerda que «los nuevos 
voluntarios siempre son bienvenidos». 

Por ahora cuentan con 80 colaboradores en toda la Isla, que dan forma a la 
madera, el vidrio, el cuero, la tapicería o el metal, pero que también se ocupan 
de gestionar las tiendas, atender al público y otras tareas. «Se establecen 
turnos y cada uno aporta lo que puede», subraya el delegado. 

Algunos de los voluntarios son artistas cuyas piezas de artesanía, algunas en 
forma de souvenir de Menorca, se venden en las tiendas solidarias que tienen 
en Ciutadella y en Maó. 

Aparte de la peculiaridad de la artesanía en el caso de Menorca, esta ONG que 
trabaja en proyectos internacionales de ayuda humanitaria, agrícolas y 
sanitarios, y en campañas de sensibilización ciudadana, se sustenta por las 
colectas y, sobre todo, por las cuotas de sus socios -en total, 90.000 socios en 
España, y en Menorca, unos 150-. 

En Menorca están involucrados en proyectos como un centro de agricultura 
sostenible, en la zona de Bamenda de Camerún, y es que «aparte de conseguir 
la financiación, hacemos un seguimiento de las iniciativas», explica Vilafranca, 
que considera el reciente Premio Príncipe de Asturias de la Concordia a Manos 
Unidas como un reconocimiento a medio siglo de lucha contra «las injusticias 
en el mundo». 

 



 58 

 
 
 
 

 
Los voluntarios que trabajan en los talleres de su local en Maó, confeccionan las piezas que luego se 
venderán en las tiendas solidarias de la ONG. 
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13.02.2011  MENORCA.INFO 

Voluntariat ho podem ser tots 

Un any més, el dia 18 de febrer, es durà a terme la Diada del Pensament, una 

jornada de celebració mundial per a tots els escoltes, una data que ens recorda 

el naixement del fundador del moviment escolta, Baden Powell. 

Aquest any, és l’AE St. Antoni M. Claret qui prepara aquest acte, i el tema elegit 

és el voluntariat i la cooperació. 

Però... per què hem elegit aquest tema? 

Vivim en una societat on el que sobresurt és l’èxit personal, l’individualisme, la 

competència i el consumisme com a font per obtenir la felicitat. Però som molts 

els qui sabem que això no és més que un miratge i treballant per fer un món 

millor recorrem al voluntariat i al servei com a forma de vida.  

El voluntari és aquella persona que dóna sense esperar res a canvi. Dóna el 

seu temps, les seves ganes de fer, sense esperar rebre res. És oferir el nostre 

cor i les nostres mans per fer coses per als altres i per posar el nostre granet 

d’arena per fer un món més just i, al cap i a la fi, això és el que ens dóna 

l’autèntica felicitat.  

Maneres de ser voluntari n’hi ha moltes, i les associacions i ONG amb què 

col·laborar i implicar-se són nombroses. A vegades, quan ens ve al cap la 

paraula cooperació o voluntariat,  pensam en el fet d’anar a un país estranger a 

oferir la nostra ajuda, però hem de tenir molt clar que el voluntariat i la 

cooperació comença per aquí mateix, des del lloc que ocupam dins la nostra 

societat, és aquí on hem de començar a ser voluntaris i col·laborar. Són moltes 

les persones, associacions i ONG que dins el nostre entorn mateix ens 

necessiten. De fet, els escoltes ho tenim molt present a dins la nostra 

associació, ja que el motor de tota la nostra maquinària es mou gràcies a gent 

que es compromet de forma voluntària. 

El que pretenem en aquesta diada del pensament, aprofitant que aquest és 

l’any internacional del voluntariat, és conèixer diferents experiències de 

cooperació per després arribar a una reflexió sobre la cooperació que podem 

fer i fem des d’aquí.  

Us esperam divendres dia 18, a les 21 hores, al Casino 17 de Gener de 

Ciutadella. Hi sou tots convidats!!! 

Per a més informació sobre els escoltes podeu entrar a www.escoltesmenorca.org. 
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18.02.2011 CARTELL DIADA DEL PENSAMENT ESCOLTA 2011. 
VOLUNTARIAT HO PODEM SER TOTS 
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15.02.2011  MENORCA.INFO 

Els Caminants d’Alaior netegen el Camí des Campàs 

 

El Grup de Caminants d'Alaior va organitzar dissabte una jornada per netejar el 

Camí des Campàs. En aquesta iniciativa hi van prendre part persones d'altres 

entitats i col·lectius, com és el cas de membres de la Penya Ciclista Ciutadella, 

ciclistes d'Alaior, voluntaris de Protecció Civil i integrants del Grup de 

Caminants que organitzava l'esdeveniment. En total hi van participar una 

vintena de persones. El tros de camí netejat és un tram de la ruta que recorrerà 

la Passejada Popular, que tindrà lloc el proper diumenge dia 20 de febrer, en  

què hi prendran part caminants, ciclistes i cavallers. 
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25.02.2011  MENORCA.INFO 

Trenta bosses i cinquanta quilos de brutor menys a Cala Tirant 

El departament de Medi Ambient de la Creu Roja mobilitza un grup de 
voluntaris per a la retirada de fems a les platges de la costa nord de l’Illa 
 

 
voluntaris. Els joves van actuar a la meitat de la platja de Cala Tirant durant el matí.  

Una trentena de bosses i prop de 50 quilos de fems és el que han arreplegat a 

Cala Tirant vuit voluntaris de la Creu Roja en unes poques hores. Bidons, 

capses, cordes i xarxes, taps i recipients són algunes de les restes retirades de 

la platja, gràcies a aquesta iniciativa posada en marxa i coordinada 

conjuntament amb l’Ajuntament des Mercadal. 

 

L’experiència comença en aquest municipi, amb la possibilitat d’estendre-la a 

altres municipis de l’Illa. Una iniciativa que persegueix millorar la imatge que 

ofereix el litoral menorquí durant els mesos de temporada baixa, quan les 

platges romanen sense gaire atenció ni manteniment. 

 

Ho demostra la gran quantitat de fems obtinguts, però també els que encara hi 

ha. Segons assegura la responsable del projecte, la tècnic en Medi Ambient, 

Patricia Boza, tot i la feina feta “encara hi haurem de tornar perquè ho hem 

deixat a mig fer”.  

 

Així, el proper 10 de març, reprendran les tasques a Cala Tirant i es preveu 

ampliar l’acció a Cavalleria. Una altra platja on contemplen actuar és al Pilar, 
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per ser, totes, platges on s’ha de caminar i que són, per tant, de més difícil 

accés i major dificultat a l’hora de realitzar-hi tasques com aquesta. 

 

La Creu Roja obre les seves portes perquè s’adheresquin a la iniciativa més 

persones, per tal de reunir un major grup de feina. Els interessats es poden 

adreçar a l’oficina de la Creu Roja as Mercadal o també a la central de Maó. 

 

La intenció és allargar l’experiència fins just abans de Setmana Santa i 

reprendre-la novament després de l’estiu. 
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12.03.2011  CARTELL JORNADA DEL VOLUNTARI LÍTHICA  
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17.03.2011 MENORCA.INFO, XOC SUMPLEMENT EDUCATIU 
 

Posa una mà per a Haití 

La implicació dels alumnes de l’institut d’Alaior en la nostra mobilització 
solidària va ser tan gran que ens va motivar a estendre la iniciativa a 
nivell de carrer 
 

 
Posa una mà per a Haití” va ser el lema que va encapçalar el conjunt 

d’activitats organitzades pels membres de la Junta de Delegats de l’IES Josep 

Miquel Guàrdia d’Alaior arran dels fatídics esdeveniments ocorreguts el passat 

mes de gener a Haití. Aquesta iniciativa solidària amb els damnificats del sisme 

es dugué a terme a nivell de centre i també de cara al poble. A l’institut, durant 

les hores d’esbarjo de tres dies consecutius, vàrem realitzar un mural compost 

per una gran diversitat d’empremtes de diferents colors deixades pels alumnes i 

professors del centre a canvi d’un donatiu. L’ àmplia implicació per part dels 

alumnes fou realment gratificant la qual cosa ens motivà a estendre la iniciativa 

a nivell de carrer. Uns quants alumnes voluntaris, juntament amb el 

recolzament de part del professorat i de l’equip directiu del centre, ens vam 

mobilitzar i ens vàrem traslladar als pobles des Migjorn Gran i d’ Alaior per tal 

de donar l’oportunitat als ciutadans de participar en aquesta iniciativa i aportar-

hi els seus donatius. En general, la participació també fou satisfactòria i es veié 

reflectida amb la quantitat de ferratines que amb el lema de “Posa un mà per a 

Haití” abundaven a les solapes de les jaquetes dels veïns i veïnes aquells dos 

matins.  
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La recaptació total fou de 1.940 € que per decisió de la Junta de Delegats 

aniran destinats a l’associació Creu Roja. Davant d’aquest entusiasta nivell de 

solidarització no podem fer res més que agrair la participació dels ajuntaments 

dels diferents pobles implicats, així com de totes les persones que han aportat 

el seu gra d’arena perquè aquesta iniciativa s’hagi pogut realitzar exitosament.  
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ARTICLE D’OPINIÓ. DIARI MENORCA 
 
MILITARS I CIVILS AL CAMÍ DE CAVALLS  
 
L’origen del Camí de Cavalls es remunta al segle XIV, quan el rei Jaume II 
ordenà de mantenir un cavall armat per a la defensa de l’illa i dels seus 
habitants. Així es formaren  les cavalleries, per a la defensa i vigilància de la 
costa, que comptaren amb la inestimable col·laboració de la gent del camp.  
 
Aquest nou camí no només el transitaven els cavallers sinó que, també, el 
començaren a emprar, pescadors, cercadors d’esclata-sangs i pagesos per 
anar d’un lloc a un altre, ja que el consideraven una ruta amb més seguretat i a 
la vegada d’intercanvi d’informació. 
 
Així, el Camí de Cavalls anà formant-se com una ruta militar i civil com ho 
demostren molts de documents. 
 
Durant la primera dominació anglesa, el 1736, el governador Richard Kane 
considerà el Camí de Cavalls com un “Camí Reial” i ordenà de mantenir-lo net i 
transitable com sempre s’havia fet. 
 
O per exemple, el Comte de Cifuentes, governador espanyol de l’illa, diu l’any 
1782: “los caminos llamados de cavallos esten abiertos y del todo libres y 
compuestos para transitar... por donde dichos caminos han siempre pasado 
con las marcas correspondientes y acostumbrado antiguamente” 
 
Fins i tot, el 27 de desembre de l’any 1961, el governador militar va haver 
d’ampliar unes declaracions, que havia fet, d’una suposada renúncia a emprar 
el camí: 
 
“como ampliación a mi escrito de 15 de Noviembre(...) que lo dispuesto sobre el 
“Camí de Cavalls” se refería únicamente en cuanto beneficie a los intereses de 
la isla, no suponiendo en forma alguna renuncia ni cesión por parte del Ramo 
de Guerra de sus derechos y utilización del mismo en los conceptos que 
siempre ha tenido” 
 
Aquest document (amagat pels veïns confrontats pel camí de cavalls, per 
interès propi) demostra que els militars no van renunciar a emprar el Camí de 
Cavalls.  
 
I tampoc ens consta, que hagin renunciat mai a emprar-lo. Ans al contrari, 
durant aquests darrers 50 anys sí que ens consta que l’exèrcit l’ha emprat. 
 
Està clar, però, que amb la progressiva reducció militar que hem viscut, no es 
veuen tants militars fent exercicis, ni pel Camí de Cavalls, ni per altres camins 
de l’interior de l’illa. 
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El fet també que es deixés de mantenir el camí, va propiciar que alguns trams 
fossin de difícil accés. 
 
Curiosament, quan els militars sortien a fer les seves maniobres o exercicis, 
normalment entre setmana, no solien coincidir amb els excursionistes i encara 
que es trobessin no hem sentit de ningú que hagués tingut problemes.  
En canvi, com tots sabeu, sí que hem tingut molts problemes amb els veïns 
confrontats que ens negaven el dret de pas aquests darrers vint anys. 
 
Cal recordar també, que el Camí de Cavalls ha compaginat l’ús militar i civil 
durant set-cents anys, amb soldats espanyols, anglesos i francesos. Que no hi 
ha hagut mai cap tipus de restriccions per al seu ús per als civils, ans el 
contrari, s’ha obligat a mantenir-lo net i senyalitzat i lliure de pas per a tothom, 
com ho demostren molts de documents. 
 
A noltros no ens sorprèn gens que els militars vulguin emprar el Camí de 
Cavalls per fer exercicis de manteniment, com sempre han fet. Amb els 185 
kms de recorregut i grans desnivells, n’hi ha més que prou per estar en forma. 
 
Tampoc veim que sigui cap problema trobar-se militars pel camí, si simplement 
van  a caminar. Creim que hi pot anar tothom qui vulgui, independentment de la 
seva raça, ideologia o professió, respectant, açò sí, l’entorn natural i les normes 
del camí.  
Aquest era l’objectiu de la lluita que va iniciar la coordinadora l’any 1996. 

 
P.S.: Consideram, en canvi, un problema l’accés de les motos, que tenen 
prohibit l’accés i fan malbé el camí. 

 
 

Coordinadora per a la defensa del Camí de Cavalls  
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NOM: _____________________  DATA: ______________________ 
 

ASSOCIACIONS I VOLUNTARIAT (ANNEX 7) 

GUIÓ COMENTARI NOTÍCIES 

 

1. TÍTOL: 
 
 
 

2. TEMA: 
 
 
 

3. ACCIÓ DE VOLUNTARIAT 
 
 
 

4. ÀMBIT ASSOCIACIÓ (CULTURAL, SOCIAL, ESPORTIU, ETC): 
 
 
 

5. ASSOCIACIONS IMPLICADES 
 
 
 

6. QUI SE’N BENEFICIA 
 
 
 

7. QUI PARTICIPA 
 
 
 

8. IMPORTÀNCIA ACCIÓ 
 
 
 

9. ALTRES ACCIONS SEMBLANTS 
 
 
 

10. COM MOTIVAR LA GENT A PARTICIPAR 
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NOM: _____________________  DATA: ______________________ 
 

ASSOCIACIONS I VOLUNTARIAT (ANNEX 8) 

ACCIÓ DE VOLUNTARIAT 

1. Nom de l’acció 

 

 

 

 

2. Descripció de la proposta d’acció de voluntariat. 

 

 

 

 

3. Forma de portar a terme la proposta 

 

 

 

 

4. Durada 

 

 

 

 

5. Recursos humans i materials 



 71 

 


