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1. BLOC 1. ACTIVITATS DE DESCOBERTA 

1.1. ACTIVITAT. PRESENTACIÓ – TEORIA 

 

1. DEFINICIÓ 

Presentació sessions i introducció dels aspectes claus. Els alumnes han d’identificar-se 

amb el seu entorn més proper (el poble). 

2. OBJECTIUS  

 Presentar les sessions als alumnes de forma que resultin atractives 

 Conèixer i entendre la importància de la feina de les associacions i dels voluntaris pel bé 

del poble 

 Entendre el concepte de solidaritat i de voluntariat i fer-lo proper als alumnes i al seu 

entorn 

3. LLOC I DURADA 

Aula. Una sessió. 

4. MATERIAL 

Recull de notícies relacionades amb accions de voluntariat i associacionisme (annex 1). 

Exemple fitxa associacions (annex 2). 

5. PREPARACIÓ PRÈVIA 

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

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

interessa treballar. 

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, els hi explicarem l’objectiu de 

les sessions. Avançarem les diferents fases per les que passarem i el treball que tenim 
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per endavant. És interessant que els hi posem exemples de possibles activitats que 

hauran d’organitzar, per generar expectatives i motivació. 

 

A continuació, parlarem de la metodologia de treball a seguir, recalcant la importància 

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

Es tracta de que els alumnes vegin el treball que realitzen les associacions pel poble, 

així com el paper fonamental dels voluntaris i de la solidaritat. Per fer-ho, l’educador 

explicarà el sentit pràctic de la solidaritat i posarà exemples d’accions solidàries de la 

vida quotidiana dels alumnes: ajudar-se a estudiar, deixar-se els apunts, compartir 

l’esmorzar, etc. Es tracta de veure en quines ocasions els alumnes poden fer real la 

solidaritat. També es farà servir un recull de notícies on apareixen accions de solidaritat 

i de voluntariat recents del poble i es comentaran les accions. D’aquesta manera els 

alumnes veuen que al poble on viuen també hi ha voluntaris i gent que ajuda als altres 

(annex 1). 

 

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

hi ha alguna associació al teu poble? 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?... A partir de les respostes dels alumnes s’anirà 

definint el concepte d’associació i s’aniran posant exemples. 

 

Perquè els alumnes entenguin el significat d’associació es important treballar el 

concepte a partir d’exemples i casos pràctics. Per això els alumnes hauran de relacionar 

algunes associacions del poble amb els diferents àmbits, amb algunes activitats 

concretes i amb algunes frases que descriguin la seva feina (annex 2). 

 

7. INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

Es pot facilitar més informació sobre el concepte associació, serà el docent qui 

determinarà el grau d’aprofundiment. http://www.asociaciones.org/index.php  

8. AVALUACIÓ 

 Participar en la conversa del grup classe 

 Respectar les idees i el treball dels altres 

 Assimilar el concepte de solidaritat, associació, voluntariat, etc 

http://www.asociaciones.org/index.php
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9. INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ 

S’avaluarà a través de l’observació directa i de l’escolta activa del docent. 

 

 

 

1.2. ACTIVITAT. EL SEMBRADOR D’ARBRES 

 

1. DEFINICIÓ 

A través d’un relat breu s’introdueixen alguns aspectes claus com solidaritat, altruisme i 

gratuïtat. 

2. OBEJCTIUS 

 Prendre consciència sobre el concepte de solidaritat, altruisme i gratuïtat 

 Reflexionar sobre accions petites i senzilles que podem fer per ajudar als altres 

3. LLOC I DURADA 

Aula. Mitja sessió. 

4. MATERIAL 

El sembrador d’arbres. Relat d’un viatge Jean Giono (annex 3). 

5. PREPARACIÓ PRÈVIA 

Un cop introduït el tema de les associacions i del voluntariat s’explicarà aquest relat 

breu per introduir alguns conceptes claus. 

6. DESCRIPCIÓ 

S’explicarà el relat (annex 3) i posteriorment es realitzarà una conversa amb els 

alumnes. Se’ls hi demanarà: Què els ha semblat? Si els ha agradat? Com era el 

personatge principal? Com era la vida del sembrador d’arbres? Etc. 

 

Es reflexionarà sobre la vida solitària del sembrador, dedicada totalment a l’altre, ens 

fixarem amb els conceptes altre, altruisme i gratuïtat. I amb una vida dedicada a deixar 

el món millor de com l’hem trobat. Feia la feina sense fer renou, sense que ningú li 

digués que ho havia de fer però els resultats eren molt visibles. 

 

Es reflexionarà sobre la forma de fer de les persones, i que per a ell el més important era 

donar el poc que tenia, i regalar a les següents generacions un bosc de roures meravellós 

perquè en poguessin gaudir els altres. Posteriorment es relacionarà el conte i el 

personatge del sembrador amb el concepte de solidaritat i voluntariat. I es farà èmfasi en 
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aspectes com ajudar els altres sense esperar res a canvi, tenir voluntat d’estimar l’altre 

encara que no es conegui i fer-ho gratuïtament, sense interessos. També es reflexionarà 

sobre que l’ajuda a la resta en deriva un benefici general, una millora, que genera altres 

aportacions altruistes i així una millora de les condicions individuals, de les 

possibilitats, i, per tant, un grau superior de benestar i felicitat. 

7. INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

El docent pot escollir un altre relat si ho veu convenient. 

8. AVALUACIÓ 

 Participar en la conversa del grup classe 

 Respectar les idees i el treball dels altres 

 Assimilar el concepte de solidaritat, voluntariat i altruisme 

 Valorar i proposar petites accions que podem fer per ajudar els altres 

9. INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ 

S’avaluarà a través de l’observació directa i de l’escolta activa del docent i de la 

conversa. 

 

 

1.3. ACTIVITAT. EL PEIX IRISAT 

 

1. DEFINICIÓ 

A través d’un relat breu s’introdueixen alguns aspectes claus com solidaritat, altruisme i 

gratuïtat. 

2. OBJECTIUS 

 Prendre consciència dels conceptes solidaritat, gratuïtat i compartir 

 Reflexionar sobre accions petites i senzilles que podem fer per ajudar als altres 

3. LLOC I DURADA 

Aula. Mitja sessió. 

4. MATERIAL 

El peix Irisat. Marcu Pfister (annex 4). 

5. PREPARACIÓ PRÈVIA 

Un cop introduït el tema de les associacions i del voluntariat s’explicarà aquest relat 

breu per introduir alguns conceptes claus. 

6. DESCRIPCIÓ 
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S’explicarà el relat El Peix Irisat (annex 4) i posteriorment es realitzarà una conversa 

amb els alumnes. Se’ls hi demanarà què els ha semblat? Si els ha agradat? Com era el 

personatge principal? Com era el comportament del peix? Etc. Es tractaran aspectes 

com: 

 

L’orgull del peix Irisat quan passa per davant dels altres i l’egoisme de no voler 

compartir i ser ell el més bonic de l’oceà.  Així com la capacitat d’estimar, compartir, 

donar, preocupar-se pels altres. I la felicitat al veure que els altres també ho són. Fer cas 

dels consells que ens donen. A vegades hem de cedir en les nostres formes d’actuar i fer 

coses perquè els altres estiguin contents. Adonar-se del que els altres fan per tu. Intentar 

estar bé amb un mateix i amb els que t’envolten. I aconseguir millorar la situació que fa 

que tu estiguis malament i els altres ho estiguin amb tu. 

 

7. INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

El docent pot escollir un altre relat si ho creu convenient. 

8. AVALUACIÓ 

 Participar en la conversa del grup classe 

 Respectar les idees i el treball dels altres 

 Assimilar el concepte de solidaritat, gratuïtat i compartir 

 Valorar i proposar petites accions que podem fer per ajudar els altres 

9. INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ 

S’avaluarà a través de l’observació directa i de l’escolta activa del docent i de la 

conversa. 
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2. BLOC 2. REFLEXIÓ I ANÀLISI 

2.1. ACTIVITAT. ELABORACIÓ D’UNA GUIA DE RECURSOS 

 

1. DEFINICIÓ 

Elaboració d’una guia de recursos sobre les associacions del poble per tal de conèixer la 

informació que s’ofereix i posteriorment facilitar-la a la resta de la població. 

2. OBJECTIUS 

 Elaborar una guia de recursos 

 Donar a conèixer la guia a la resta de companys i companyes i a les famílies 

 Conèixer els grups, activitats i espais dedicats a la població més jove que existeixen al 

poble 

 Valorar la importància de formar part en l’oferta de la nostra comunitat 

 Recollir informació sobre l’oferta comunitària 

3. LLOC I DURADA 

Aula, Ajuntament, Associacions del poble. Dues sessions. 

4. MATERIAL 

Quadre de recollida de dades (annex 5), utensilis per escriure i dibuixar, fotografies o 

dibuixos retallats. Ordinador connectat a la xarxa si s’ha de consultar Internet. 

5. PREPARACIÓ PRÈVIA 

Els alumnes prèviament hauran treballat les associacions del poble i les seves activitats 

de manera general així com la seva importància. 

6. DESCRIPCIÓ 

Una de les principals vies de participació en grups i associacions és la que ofereix la 

comunitat. És a l’entorn proper on es mouen una sèrie de grups que tracten de donar 

resposta a les necessitats de la població jove i implicar-los en la vida comunitària. Les 

polítiques de joventut d’alguns ajuntaments han treballat entorn a l’enfortiment de 

l’associacionisme juvenil, pel foment de l’educació en el temps lliure i per donar impuls 

a la solidaritat i al desenvolupament comunitari. Tot això es tradueix en espais, grups de 
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temps lliure de diferent tipus (cultural, artístic, deportiu, recreatiu), associacions de 

caràcter social que s’ocupen de problemes que afecten sectors de població desfavorits, o 

òrgans de participació en la gestió municipal, etc. 

 

Encara que part d’aquesta oferta està dirigida a nois i noies majors que els nostres 

destinataris, és important que el nostre alumnat conegui els recursos amb què compta el 

poble, i valori la participació en aquests com una forma d’implicar-se en el seu entorn, 

des de l’assistència a determinades activitats organitzades per l’ajuntament, passant per 

la participació en grups o associacions. 

 

El professorat planteja l’activitat a l’alumnat: 

Algú de vosaltres pertany a algun grup, de temps lliure o d’un altre tipus, dels que 

funcionen en la nostra comunitat? Coneixeu l’oferta de grups i associacions que hi ha al 

poble? Us assabentau de les activitats que organitza l’ajuntament? Hi anau? Ens vindria 

bé recollir informació sobre tot això. Elaborarem una guia de recursos del nostre poble. 

Per facilitar l’activitat es dóna un guió orientatiu en forma de graella que els alumnes 

han d’emplenar (annex 5).  

 

Un cop recollida la informació, es divideix l’alumnat en grups (3 o 4 persones). Cada 

grup ha de realitzar la seva guia de recursos, per a la qual, en primer lloc, acorda quin 

format tindrà, quin disseny aplicaran, de quantes pàgines constarà, si incorporaran 

imatges o no, etc. Quan estigui acabada, cada grup ensenyarà la seva guia i explicarà 

com l’ha fet. Seguidament, es comenta a la classe quina és l’oferta de la nostra 

comunitat recollida en aquesta, de manera que l’alumnat pugui veure en quines 

activitats o grups podria participar. Així mateix, és interessant, que si algun alumne està 

implicat amb alguna associació expliqui als companys la seva experiència. Per acabar es 

decideix en gran grup com donarem a conèixer la guia a la resta de companys i 

companyes, dissenyant una estratègia per fer-ho: qui s’encarregarà de fer-ho, a quins 

grups es presentarà, quant temps es necessita, quin tipus de presentació, etc. També, 

cada grup farà fotocòpies del treball per tots els seus membres, de manera que cada un 

d’ells es pugui emportar a casa el document i comentar-lo amb la família. 

 

7. INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
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Per facilitar la recerca d’informació sobre les associacions es poden facilitar adreces on 

es pot anar a consultar. El docent disposa d’una llista d’associacions que pot servir 

d’orientació (annex 6) on surten algunes de les associacions que es poden fer servir per 

realitzar l’activitat, s’ha de tenir en compte que aquesta informació pot variar amb el 

temps. 

8. AVALUACIÓ 

 Participar en l’activitat i treballar en grup 

 Valorar el resultat de la guia de recursos 

 Avaluar la recerca i el coneixement de la informació 

9. INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ 

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

resultat de la guia de recursos. 

 

 

2.2.ACTIVITAT. ENS VISITA UNA ASSOCIACIÓ 

 

1. DEFINICIÓ 

Un membre d’una associació del poble ens explica la seva feina. 

2. OBJECTIUS 

 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. Una sessió. 

4. MATERIAL 

Material associació (fotografies, vídeos, revistes, tríptics, cartells, etc.) 

5. PREPARACIÓ PRÈVIA 

Els alumnes prèviament hauran treballat el concepte d’associació, les seves tasques i la 

seva importància pel bon funcionament del poble. Abans de la visita, s’haurà introduït 

el tema i s’hauran reflexionat sobre possibles preguntes. 

6. DESCRIPCIÓ 

Ens visita el membre d’una associació. Ens explica què fan, a qui va adreçat, com 

s’organitzen,... Si l’associació té alguna activitat concreta a realitzar també es farà. 

També es consultarà el material que hagi portat l’associació. 
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Si es possible, és interessant que el grup-classe es desplaci fins el local de l’associació. 

D’aquesta manera els alumnes relacionen l’espai físic amb l’associació i es fan una idea 

més real de l’associació. També es pot anar a visitar a més d’una associació per tal 

d’obrir el ventall d’experiències.  

7. INFORMACIÓ COMPLENTÀRIA 

El docent pot fer servir la llista d’Associacions (annex 6) per escollir i posar-se en 

contacte amb alguna associació. Si l’associació té pàgina web o blog també es pot 

consultar. 

8. AVALUACIÓ 

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

(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. 

 

 

2.3.ACTIVITAT. LES ETIQUETES 

 

1. DEFINICIÓ 

Es treballarà el sentit d’etiquetar algú per alguna cosa així com l’exclusió i el fet de 

sentir-se sol. 

2. OBJECTIUS 

 Tenir consciència de la importància d’ajudar als altres 

 Valorar positivament la importància de treballar en grup 

 Respectar a les persones 

3. LLOC I DURADA 

Aula. Mitja sessió. 

4. MATERIAL 

Etiquetes (annex 7). 

5. PREPARACIÓ PRÈVIA 

Els alumnes prèviament hauran treballat el concepte d’associació, de voluntariat, ajudar, 

treball en equip, etc.  
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6. DESCRIPCIÓ 

L’activitat està pensada perquè els alumnes a través d’una dinàmica senzilla puguin 

experimentar la sensació de sentir-se sol, per tal de reforçar la pertinença dins un grup i 

el valor de l’amistat, la solidaritat, l’ajuda i el voluntariat. 

 

El docent posarà una etiqueta (ferratina) al front de cada alumne sense que aquests 

vegin el que posa. Aquestes etiquetes poden posar: sociable, simpàtic/a, alegre/a, 

esportista, té pocs amics, pega als companys, etc. (annex 7). És tracta que els alumnes 

sense parlar s’hagin d’agrupar amb els companys segons el que posa a les etiquetes. Per 

facilitar la comprensió de l’activitat se’ls hi dirà als alumnes que contestin la pregunta 

“T’agrada el que posa la seva etiqueta? Vols agrupar-te amb ell/a?” D’aquesta manera 

els alumnes s’aniran col·locant en grups. Quan ja tots estiguin més o menys agrupats 

(n’hi ha que han de quedar sols), aniran dient el que posa a les etiquetes i es reflexionarà 

sobre per què alguns alumnes no tenen grup. Després es parlarà de les persones que 

estan soles i necessiten ajuda, de si ells en coneixen, de qui els ajuda, etc. 

 

És important dir als alumnes que les etiquetes són aleatòries i toca la que toca, que és 

una simulació i que no s’ho agafin de forma personal. També és interessant que el 

docent si té algun alumne poc sociable o amb algun problema dins el grup li posi una 

etiqueta positiva per tal de reforçar-li l’autoestima. 

 

7. INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

8. AVALUACIÓ 

 Comportar-se adequadament durant l’activitat i respectar els companys 

 Reflexionar sobre la importància de sentir-se estimat i acollit dins un 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. 

 

 

2.4.ACTIVITAT. ACCIONS DE VOLUNTARIAT 

 

1. DEFINICIÓ 
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Es treballaran algunes accions de voluntariat tant les que poden fer els alumnes en 

l’entorn proper com les que es fan al poble i les que es realitzen a través d’alguna 

associació. 

2. OBJECTIUS 

 Ser conscients de la importància dels voluntaris en les associacions pel bon 

funcionament de l’escola i del poble 

 Valorar positivament l’empatia, l’ajuda i la gratuïtat 

 Reflexionar sobre accions de voluntariat properes als alumnes 

3. LLOC I DURADA 

Aula. Mitja sessió. 

4. MATERIAL 

Frases d’accions de voluntariat (annex 8). 

5. PREPARACIÓ PRÈVIA 

Els alumnes prèviament hauran treballat el concepte d’associació, de voluntariat, ajudar, 

treball en equip, etc.  

6. DESCRIPCIÓ 

Es repassaran les accions de voluntariat del primer dia, i s’animarà als alumnes de que 

en proposin alguna més.  

 

Tot seguit, es repartiran per parelles o en petits grups algunes frases on s’especifiqui 

alguna acció de voluntariat (annex 8). Els alumnes hauran de pensar si és una acció de 

voluntariat, si és fàcil de fer, qui creuen que la fa, com es pot col·laborar, etc. D’aquesta 

manera els alumnes veuran que realitzar una acció de voluntariat i ajudar a les persones 

que ho necessiten no és llunya al seu entorn, i què entre tots podem millorar i ajudar als 

altres. 

 

Posteriorment es llegiran les frases en veu alta i es comentarà entre tots el que s’ha 

reflexionat en petit grup. 

 

7. INFORMACIÓ COMPLENTÀRIA 

Per realitzar aquesta activitat també es poden fer servir notícies de premsa que tractin 

accions de voluntariat i associacions (annex 1). 

8. AVALUACIÓ 

 Participar en la conversa sobre les accions de voluntariat 
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 Proposar accions de voluntariat  

 Respectar les idees i actuacions dels companys 

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. 

 

3. BLOC 3. CONEIXEMENT 

3.1.ACTIVITAT. CREA UN ESLÒGAN: FEM PUBLICITAT PER UNA 

ASSOCIACIÓ 

 

1. DEFINICIÓ 

Som publicistes: elaboració d’un eslògan per donar a conèixer les associacions del 

poble. 

2. OBJECTIUS 

 Conèixer les associacions del poble i la seva feina 

 Prendre consciència de la importància de conèixer les associacions i donar-les a 

conèixer al poble 

3. LLOC I DURADA 

Aula. Una sessió. 

4. MATERIAL 

Material per confeccionar els lemes: paper, colors, fotografies, etc. 

5. PREPARACIÓ PRÈVIA 

Els alumnes prèviament hauran treballat i conegut les associacions del poble i la seva 

feina. 

6. DESCRIPCIÓ 

Els alumnes en grups o individualment, hauran de pensar en eslògans per tal de donar a 

conèixer el treball realitzat sobre les associacions i el voluntariat a la resta de l’escola. 

Es reflexiona sobre la importància de la feina de les associacions i es planteja als 

alumnes com poden compartir tot el què han après amb la resta de companys de 

l’escola. El docent condueix la conversa fins arribar a la idea de fer cartells o alguna 

cosa similar. Així s’arriba a la conclusió que faran cartells per penjar-los al passadís per 

tal que tothom els pugui veure. Es tracta de que facin dibuixos o escriguin algun lema, o 
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inclús un poema. És important escollir un lema que tingui vivència avui i aquí, les 

imatges són importants. Poden anar soles o reforçades amb text. 

7. INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

Es poden consultar revistes per agafar idees sobre anuncis publicitaris. També 

s’adjunten exemples d’eslògans ja fets (annex 9). 

8. AVALUACIÓ 

 Ser conscients de la importància de conèixer les associacions del poble 

 Mostrar interès per l’activitat 

 Es valorarà l’originalitat i l’elaboració plàstica 

9. INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ 

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

de l’eslògan. 

 

 

3.2.ACTIVITAT. ARTICLE AL DIARI LOCAL, CARTA A LES 

ASSOCIACIONS I CARTA A L’AJUNTAMENT 

 

1. DEFINICIÓ 

Es tracta d’informar al poble sobre el treball de les associacions, així com demanar 

ajuda a l’Administració i agrair a les associacions les seves tasques.  

2. OBJECTIUS 

 Conèixer les associacions del poble i la seva feina 

 Tenir consciència de la importància de la feina de les associacions 

 Fer arribar a tot el poble el sentiment de solidaritat, col·laboració i cooperació 

 Conèixer vies de comunicació per tal d’arribar a tot el poble 

3. LLOC I DURADA 

Aula. Una sessió. 

4. MATERIAL 

Paper, bolígraf, es pot fer servir un guió de carta o un guió d’article (annex 10). 

5. PREPARACIÓ PRÈVIA 

Els alumnes coneixeran les associacions del poble, així com la seva feina i la seva 

importància pel bon funcionament del municipi. 

6. DESCRIPCIÓ 
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L’activitat pretén fer reflexionar sobre tot el que s’ha vist fins ara. Per fer-ho es proposa 

als alumnes pensin com poden fer arribar el treball que ells han fet sobre 

associacionisme a la resta del poble, i donin a conèixer el seu treball a les associacions i 

a l’Administració. El docent guiarà la conversa per tal que entre tots arribin a la 

conclusió que fer un escrit al diari local pot ser una via per informar a la resta del poble. 

També es pot parlar de que a vegades donar les gràcies o reconèixer la feina que fan les 

associacions d’una manera personal també és positiu i reconfortant per la gent que 

dedica part del seu temps a ajudar als altres. I també es pot considerar que 

l’Administració té una responsabilitat davant les associacions i que agrair-ho i recordar-

li també és important, i que sense les associacions hi hauria molts aspectes que 

l’Administració no podria cobrir. 

 

Un cop s’hagi fet una petita reflexió sobre aquests aspectes es proposa als alumnes que 

elaborin diferents escrits, tot posant de manifest el que han vist, la importància de les 

associacions, de la seva feina, etc. Per això es proposa que en grups facin cartes i 

articles per diferents receptors: Ajuntament, diari local i associacions. També es pot 

proposar realitzar escrits o cartes fent referència a alguna història personal exemplar. 

D’aquesta manera el ventall d’escrits creix i no es fa repetitiu. Serà el docent ui escollirà 

quin tipus d’escrit creu més convenient. 

 

En petits grups els alumnes aniran pensant idees que es poden donar a conèixer als 

ciutadans del poble per tal de millorar la solidaritat, el funcionament del poble, la 

implicació amb les associacions, etc. així com fomentar el reconeixement cap a les 

associacions i cap a les activitats que fan. 

 

Un cop els escrits estiguin acabats, es llegiran als companys i s’enviaran als receptors 

corresponents. 

 

Aquesta activitat es pot fer en petit o en gran grup, es pot fer servir l’esquema per així 

facilitar l’elaboració i la comprensió de l’exercici (annex 10).  

 

7. INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 



 16 

Serà el docent prèviament qui decidirà quin tipus d’escrit troba més convenient, si fer 

els tres o només fer-ne un o més, en gran grup, en petit grup o individualment, així com 

determinar quines pautes es donen als alumnes per fer-lo.  

S’adjunta un exemple d’article de diari ja realitzat (annex 11). 

8. AVALUACIÓ 

 Treballar i participar adequadament en l’activitat de grup 

 Es tindrà en compte l’estructura dels escrits, les idees i l’argumentació 

9. INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ 

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

resultats dels escrits.  

 

ANNEXES 
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ASSOCIACIONS I VOLUNTARIAT (ANNEX 1) 

RECULL DE NOTÍCIES SOBRE VOLUNTARIS 

03.10.2010  ULTIMA 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. 
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Los profesionales de Scuba Plus han coordinado un grupo de 26 voluntarios que se ha nutrido de 
buceadores de otros clubs de Menorca. 
 
 

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. 
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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 als 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. 
 
25.10.2010  ULTIMA 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 
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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. 

Els clients s’enduen una única prenda 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 prenda 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 es 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.  



 23 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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, 
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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. 

“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 mos esperen i noltros els 

enyoram si no venim”. 

Per exemple, a en Pedro, originari de Granada, al principi no l’entenien 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 a què es sumin nous voluntaris que els avis rebran amb els 

braços oberts. 
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17.12.2010  ULTIMA 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. 
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Unos quince voluntarios se encargan de preparar los lotes de alimentos en una nave del polígono 
industrial de Alaior. 

 
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 Mª Quadrado, Mª Àngels Cardona, i els 

col·legis Nostra Senyora de la Consolació i Sant Francesc de Sales  
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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, que per als infants els adolescents són 

persones competents i disponibles quant a les relacions amb ells; i per als 

adolescents els infants són persones a les que s’ha d’escoltar, entendre i tenir 

cura. 

Des del curs 2005-2006 s’engega aquesta iniciativa en què estan implicades 

tant escoletes  com IES i centres concertats. La proposta s’adreça a 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 alumne a 

model 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 en 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 Mª Quadrado i Mª Àngels Cardona,  i els col·legis Nostra Senyora de la 

Consolació i Sant Francesc de Sales, realitzant 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. 
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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. 

  

 

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

col·laborar en la neteja de vegetació dels camins. “Les necessitats apreten 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 a fer itineraris i per a gaudir de la natura. 

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 
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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». 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.02.2011  MENORCA.INFO 

Voluntariat ho podem ser tots 

Un any més, 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’A.E. St. Antoni Mª 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 pels 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 les que 

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

paraula cooperació o voluntariat pensem 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 ocupem 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 
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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 esperem 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. 

18.02.2011 CARTELL DIADA DEL PENSAMENT ESCOLTA 2011. 
VOLUNTARIAT HO PODEM SER TOTS 
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15.02.2011  MENORCA.INFO 
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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 la 

que hi prendran part caminants, ciclistes i cavallers. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25.02.2011  MENORCA.INFO 
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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 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 la responsable del projecte, la tècnic en Medi Ambient, Patricia 

Boza, assegura que 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 a que s’adhereixin 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, junt 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 aportant 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.  

 

La recaptació total fou de 1940 € que per decisió de la Junta de Delegats 
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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 a 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 de esclata-sangs i pagesos per 
anar d’un lloc a un altre, 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, en que el governador militar va 
haver d’ampliar unes declaracions, que havia fet, d’una suposada renuncia 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 vingut 
emprant. 
 
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. 
 
El fet també que es deixés de mantenir el camí, va propiciar que alguns trams 
fossin de difícil accés. 
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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 si, 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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ASSOCIACIONS I VOLUNTARIAT (ANNEX 2) Agrupa les frases posant nombres, fixa’t amb l’exemple. 

* Baden Powell, fundador del moviment escolta mundial 

NOM ASSOCIACIÓ ÀMBIT ACTIVITAT FRASE 

Escoltes de Menorca 
 
                         
                           (  1  ) 

Social 
 
                 
                 (      ) 

Taller per a les famílies amb 
infants amb Síndrome de 
Down                
                                        (      ) 

“Promoure el respecte i la integració de les persones amb 
discapacitats facilitant la seva autonomia i participació dins la 
societat” “Eliminació de barreres arquitectòniques” “Càtering Social” 
                                                                                                       (      ) 

Associació de Vesins  
 
                         
                           (  2  ) 

Assistencial 
 
    
                 (      ) 

Campanya “Vigila el que 
trepitges” Campanya “El 
transport aeri ofega Menorca” 
                                        (      ) 

“Ens agrada estar en forma practicant tots junts algun esport. Amb 
l’esport es treballa l’esforç, la cooperació, la salut, higiene, etc.” 
 
                                                                                                       (      ) 

Càritas, Creu roja 
 
                         
                           (  3  ) 

Mediambiental 
 
 
                 (      ) 

Torneig de Sant Antoni de 
Tennis            
 
                                        (      ) 

“Treballam per la justícia i dignitat de les persones més febles” “Hi ha 
persones i famílies amb dificultats (sense feina, sense llar...) que 
reben  suport econòmic, afectiu i formatiu”    
                                                                                                       (      ) 

Fundació 
Discapacitats, 
persones sordes... 
                           (  4  ) 

Juvenil 
 
 
                 (  1  ) 

Neteja de les pedreres 
Hospital dels animals  
Recuperació del patrimoni    
                                        (      ) 

“Intentam ajudar al poble, treballem de manera participativa  per què 
les necessitats i els problemes dels nostres veïns siguin escoltats i 
s’hi posi remei”    
                                                                                                       (      )                                                                                            

Esports 
                         
 
                           (  5  ) 

Cultural 
 
 
                 (      ) 

Celebració de la Diada de 
Sant Jordi 
 
                                        (  1  ) 

“Estimam la natura per açò la cuidam i respectam”. Col.laboram en el 
manteniment del paisatge i els espais que són de tothom”                                                                                                                  
 
                                                                                                       (      ) 

Protectora, Líthica, 
Amics de la Mar, GOB 
                        
                           (  6  ) 

Esportiu 
                 
 
                 (      ) 

Tallers Mestral 
Recollida d’aliments 
Botigues solidàries  
                                        (      ) 

“Ens trobam cada setmana i tots junts aprenem a compartir, a valorar 
el que tenim i a respectar el nostre entorn. Ens identifica un 
mocador”.  “Deixem el món millor de com l’hem trobat” “Som germans 
de tothom i treballam per la pau”*                                                  (  1  ) 
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ASSOCIACIONS I VOLUNTARIAT (ANNEX 3) 

RELAT DEL SEMBRADOR 

D’ARBRES. 

Relat d’un viatge Jean Giono. 

 

A inicis del segle passat, una persona 

va viatjar per descansar a una zona 

situada a més de 1.200 metres 

d’altura. Quan duia tres dies de camí, 

en un paratge desolador i sense veure 

a ningú, se li va acabar l’aigua i va 

haver de passar la nit entre les runes 

d’una casa abandonada. Al matí i 

després de caminar durant vàries 

hores, li va semblar veure d’enfora 

una silueta negra. Va pensar que pot 

ser seria un arbre solitari. Sortosament, era un pastor que li va donar aigua i 

se’l va endur a ca seva. Una veritable casa de pedra. Allà es va quedar amb ell 

per a descansar i reposar forces. Era un Home silenciós, que desbordava pau. 

Havent sopat, va treure una bossa i va abocar sobre un tros de roba un muntet 

de llavors de roure, examinant-les amb atenció va anar separant les bones. 

Quan en va aconseguir unes cent, va recollir les seves coses i es va ficar al llit. 

 

A l’endemà, el viatger li va 

demanar el que deixés 

romandre amb ell: volia 

conèixer la seva vida en 

aquell paratge solitari. 

 

A més, li intrigava el tema 

de les llavors. Va acceptar encantat i abans de sortir amb el seu ramat, el 

pastor va mullar repetides vegades les llavors en un recipient d’aigua. Després 

va agafar un pal i ho va remenar. En un moment donat, el pastor va deixar el 

ramat baix la vigilància del seu gos i amb un gest va convidar al visitant a 
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seguir-lo. Amb la vareta feia clots i dipositava en ells una llavor, estava 

sembrant roures. Davant la pregunta de si la terra era seva, va contestar que 

no. Que no sabia a qui pertanyia, ni es preocupava per esbrinar-lo. 

 

Li va contar que tenia 55 anys i que en feia 3 que estava allí. Abans havia estat 

agricultor, però després de la mort de la seva dona i del seu fill, s’havia retirat 

en aquell lloc solitari. Necessitava poc per viure, però li il·lusionava que la zona 

recuperés la vida. Calculava que duia sembrats uns cent mil roures, dels quals 

n’haurien germinat uns vint mil. 

 

 A l’endemà, quan es va acomiadar del viatger, el pastor li va dir que, mentre 

tingués forces, no deixaria de banda la seva obstinació. I confiava que, devers 

uns trenta anys, aquella zona seria de nou un verger. 

 

Passat 8 anys, el viatger va tornar al paratge on havia conegut a aquell home 

silenciós, que pot ser a hores d’ara hauria mort. El lloc no havia canviat molt, 

però conforme anava avançant esbrinava com una catifa grisa que recobria 

l’horitzó. L’home solitari no havia mort, però ara ja no era pastor perquè segons 

va explicar les ovelles posaven en perill els arbres. Alguns tenien ja deu anys i 

oferien un espectacle impressionant. Ara era apicultor i tenia més de cent rucs. 

No havia envellit molt i seguia tan silenciós i amb la mateixa lluentor en els ulls. 

Tots dos van recórrer el bosc que tenia 11 Km de llarg per 3 d’ample en la part 

més extensa. 

 

Sols amb les seves mans i el 

cor, aquell home havia obrat 

un veritable miracle que 

creixia en cadena. Perquè el 

vent i les abelles contribuïen 

dispersant les llavors de les 

flors per tot arreu. Fins i tot es 

veien rierols que anys enrere 

havien estat secs. 
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El viatger es va acostumar a visitar tots els anys i per les mateixes dates a 

aquell home solitari. Mai el va veure desanimat, ni les dificultats el returaven. 

 

Amb 75 anys, el silenciós sembrador d’arbres seguia plantant llavors a més de 

12 Km de distància. Per no haver de tornar diàriament a ca seva, va construir 

una cabanya en aquell extrem del bosc. Un dia, es van presentar un grup de 

buròcrates que, després d’inspeccionar la vegetació, van decretar que tot allò 

havia crescut accidentalment. 

 

Quan el viatger va assabentar-se de la visita d’aquelles persones, va 

comprendre que no havia de guardar silenci davant la veritat del treball solitari 

que feia el sembrador sense cercar fama ni diners. Ho va contar a uns amics 

seus, i aquests van aconseguir el nomenament de tres guardes forestals, que 

es van encarregar de cuidar i vigilar els arbres. 

 

El sembrador d’arbres va morir amb 99 anys després d’haver dedicat la major 

part de la seva experiència a retornar la vida a una zona desèrtica. 
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ASSOCIACIONS I VOLUNTARIAT (ANNEX 4) 

EL PEIX IRISAT 

Relat de Marcus Pfister 

Lluny, a alta mar, hi vivia un peix, però 

no era un peix com els altres. Era el 

peix més bonic del mar.  

El seu vestit era d’escates tenia els 

colors de l’Arc de Sant Martí.  

Els altres peixos, els agradava molt el 

peix de les escates de colors. Li deien 

“el peix Irisat”.  

-Vine, peix Irisat! Vine a jugar amb 

nosaltres! Però el peix Irisat passava 

sempre de llarg, callat i orgullós, feia lluir les seves escates.  

Un peix blau el va perseguir nedant. - Peix irisat, espera’m. Dóna’m una de les 

teves escates lluents. Són tan precioses, i en tens tantes!!  

- Que et regali una de les meves escates, però que t’has pensat! – va cridar el 

peix irisat.  

Au, va fuig!! Espantat, el peix blau es va allunyar.  

Excitat, el peix blau va explicar als seus amics el que li havia dit el peix Irisat. A 

partir d’aquell dia ningú no volia tenir res a veure amb ell.  

Ara era el peix més sol de tot l’oceà. Un dia es va queixar a una estrella de 

mar: - Si sóc molt bonic, per què no agrado a ningú?  

En una cova darrere el banc de corall, hi viu el pop Octopus. Ell et podrà 

ajudar.- li va aconsellar l’estrella de mar.  
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El peix Irisat va trobar la cova. Era fosca. Amb prou feines s’hi veia. Però de 

sobte van aparèixer dos ulls lluents que el miraven.  

- T’estava esperant - va dir l’Octopus amb la seva veu fonda. Les onades m’han 

explicat la teva història. El meu consell és: regala a cada peix una de les teves 

escates. Tornaràs a ser un peix content.  

- Regalar les meves escates? Tan boniques! – va pensar 

el peix Irisat, horroritzat. De cap manera! Com podria ser 

feliç sense elles.  

De sobte, va tornar a veure el peix blau. - Peix Irisat, va no siguis dolent. 

Dóna’m una de les teves escates lluents.  

El peix Irisat es va quedat dubtant un moment. “Una escata lluent i petitona, 

gairebé no la trobaré a faltar”.- va pensar.  

Amb molta cura, el peix Irisat es va arrencar l’escata lluent més petita. -Té, te la 

regalo. - Moltes gràcies! .- va contestar el peix blau, boig d’alegria.  

D’aquesta manera, el peix Irisat aviat es va trobat envoltat d’altres peixos. Tots 

volien una escata lluent. 

Aleshores el peix Irisat va repartir les seves escates aquí i allà. Cada vegada li 

feia més il·lusió. 

Al final només li va quedar una escata lluent. I era tan feliç, com no ho havia 

estat mai. Tots els altres peixos volien jugar amb ell. Ara tenia molts amics. 
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ASSOCIACIONS I VOLUNTARIAT (ANNEX 5) 
GUIA DE RECURSOS

ASSOCIACIÓ ÀMBIT D’ACTUACIÓ ACTIVITATS ADREÇA, TELÈFON, 

EMAIL 

INFORMACIÓ 

INTERNET 
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ASSOCIACIONS I VOLUNTARIAT (ANNEX 6) 

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 Sahrauí 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
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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 Mª Quadrado nº10   http://www.protectoramao.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 63 

ASSOCIACIONS I VOLUNTARIAT (ANNEX 7) 

ETIQUETES 

 

Simpàtic/a Divertit/da Sense amics 

Amable Treballador/a Es baralla molt 

Esportista Responsable Pega als companys 

Alegre/a Creatiu/va Antipàtic/a 

Ajuda als companys Té molts d’amics ... 

Solidari/a Generós/sa ... 
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ASSOCIACIONS I VOLUNTARIAT (ANNEX 8) 

ACCIONS DE VOLUNTARIAT 

 

Fer companyia als avis d'una residència. 

Fer de "cangur" a casa d'uns amics. 

Col·laborar en una associació, que ajuda a persones amb discapacitat. 

Tenir cura de les teves coses (llibres, estoigs, pintures, joc de regles...) perquè 

les puguin aprofitar els demés (germans, companys, donacions...). 

Formar part d’un moviment juvenil que col·labora en el barri o poble. 

Cantar en una coral. 

Ajudar als teus pares a fer les feines de casa. 

Ajudar a col·lectius d'immigrants en la seva integració.  

Ajudar al teu germà petit a fer els deures. 

Col·laborar en l’organització d’activitats festives i no lectives de l’escola. 

Organitzar els actes d'una Festa Major. 

Ajudar un avi a travessar el carrer. 

Explicar a un company una activitat de classe que no ha entès. 

Recollir un paper del carrer o un bòtil d’una platja.  

Dur a Mestral materials reciclables.  

 

 

 

 

 

 

 



 65 

ASSOCIACIONS I VOLUNTARIAT (ANNEX 9) 

EXEMPLES ESLÒGANS 
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 67 

ASSOCIACIONS I VOLUNTARIAT (ANNEX 10) 

ESTRUCTURA D’UNA CARTA FORMAL 

1. Nom i adreça de qui envia la carta  2. Nom i adreça del destinatari  

_____________________________  __________________________ 

_____________________________  __________________________ 

_____________________________  __________________________ 

3. Salutació 

______________________________________, 

4. Cos:  

Introducció: QUI SOM?  

 

QUÈ HEM FET? QUÈ HEM APRÈS? 

 

Desenvolupament: QÙE SON LES ASSOCIACIONS: 

 

QUE SIGNIFICA SER VOLUNTARI? 

 

PER QUÈ ÉS IMPORTANT SER SOLIDARI AMB ELS ALTRES? 

 

QUINA ASSOCIACIÓ ENS HA VISITAT? 

 

QUÈ VAM APRENDRE D’AQUESTA ASSOCIACIÓ? 

 

PER QUÈ ENVIAM LA CARTA? 

 

Conclusió: ÉS IMPORTANT CONÈIXER LES ASSOCIACIONS? I LA SEVA 

FEINA? 

 

QUÈ OBTENIM GRÀCIES A LA FEINA DE LES ASSOCIACIONS? 

 

ENS HA AGRADAT? 

5. Comiat 

6. Signatura 

7. Data 
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ESTRUCTURA ARTICLE DE DIARI 

Títol: 

_______________________________________________________________ 

Introducció:  

QUI SOM?  

 

QUÈ HEM FET? QUÈ HEM APRÈS? 

 

 

Desenvolupament:  

QUÈ SON LES ASSOCIACIONS: 

 

QUIN TIPUS D’ASSOCIACIONS HI HA: 

 

 

QUE SIGNIFICA SER VOLUNTARI? 

 

 

PER QUÈ ÉS IMPORTANT SER SOLIDARI AMB ELS ALTRES? 

 

 

QUINA ASSOCIACIÓ ENS HA VISITAT? 

 

 

QUÈ VAM APRENDRE D’AQUESTA ASSOCIACIÓ? 

 

 

Conclusió:  

ÉS IMPORTANT CONÈIXER LES ASSOCIACIONS? I LA SEVA FEINA? 

 

QUÈ OBTENIM GRÀCIES A LA FEINA DE LES ASSOCIACIONS? 

 

ENS HA AGRADAT? 
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ASSOCIACIONS I VOLUNTARIAT (ANNEX 11) 

EXEMPLE ARTICLE FET 

 

ESCOLA SOLIDÀRIA. Aprenem a ser voluntaris i solidaris amb els altres 

 

Som els alumnes de cinquè de l’escola Mare de Déu del Toro de Ciutadella i 

durant uns dies hem treballat el tema de les associacions i els voluntaris. Hem 

après què les associacions són grups de persones que s’ajunten per fer alguna 

cosa ja que un grup de persones té més força que una persona tota sola. I ens 

hem adonat que coneixíem més associacions de les que ens pensàvem i em 

vist que a Ciutadella i a Menorca n’hi ha moltes i de diferents tipus. I cada una 

d’elles fa moltes activitats i la seva feina és molt important perquè si no ho 

fessin elles no ho faria ningú. 

 

Les associacions socials ajuden a la gent més desfavorida com La Creu Roja i 

Càritas. Alguns de noltros va als escoltes aquests són dins el grup juvenils-

educatives igual que les APIMAS. Un exemple de culturals són les 

Associacions de Vesins, els grups de fandango i les escoles de música. Les 

assistencials ajuden a la gent malalta (Càncer, Alzheimer...). Les associacions 

esportives són tots els clubs de futbol, de bàsquet, tennis, etc. I les 

associacions mediambientals són les que tenen cura de la natura i els animals 

com el GOB o sa protectora d’animals. 

 

Hem après que ses associacions tenen voluntaris què són persones que 

ajuden als altres sense esperar res a canvi i què ser solidari és important. I ens 

hem adonat que a Menorca hi ha molta gent que ajuda als altres i hi ha moltes 

iniciatives: recollida d’aliments, neteja de camins, donar sang... 

 

També ens va venir a visitar Càritas i ens va explicar què ajuden a la gent amb 

més necessitats, què tenen una casa d’acollida, botigues, tallers, etc. I vam 

aprendre que a ningú li agrada estar tot sol i que per això és important ajudar-

nos entre noltros. 

 

A noltros ens han ensenyat a ajudar. Ara et toca a tu! Classes de 5è  


