
Les activitats de la Mostra d’Entitats de Menorca 

Aquest dissabte 5 d’octubre de 10:30 a 20h tindrà lloc a la plaça d’Espanya de Ferreries 

la Mostra d’Entitats de Menorca, organitzada pel Fòrum d’Entitats del Tercer Sector de 

Menorca. La seva raó de ser és, per una banda, la de donar a conèixer i posar en valor 

la feina que es realitza des del teixit associatiu per millora la societat en la que vivim. 

Per altra banda, esdevenir espai de trobada de les entitats de l’illa per conèixer-nos, 

aprendre dels uns dels altres i, d’aquesta manera, facilitar que es sumin esforços per 

ser més eficients amb el patrimoni que aportam a la vida de Menorca 

En aquest marc, a més de les paradetes de la quarantena d’entitats participants que 

s’ubicaran davall la carpa instal·lada a la plaça, s’han organitzat una sèrie d’activitats 

que tindran lloc sota la mateixa carpa, als voltants de la plaça i a dos locals ubicats en 

la mateixa plaça.  

Al matí hi haurà consecutivament tres actuacions d’1 hora de durada 

aproximadament: un glosat de Soca de Mots; un contacontes amb titelles, “Na Maria i 

el Món”, a càrrec d’Anna Serra; i una ballada popular amb Femefolk. Paral·lelament a 

cadascuna d’aquestes tres actuacions, tindran lloc els tallers de com fer una nansa 

(Amics de la Mar); què mengem (GEOINNOVA); canvi de model energètic i presentació 

de Som Energia (Som Energia); com fer fotografia digital, revelat i impressió (Revelart); 

i aprendre el llenguatge dels signes (ASSORME). Altres tipus d’activitats són la volta per 

al poble amb Cas Vesins, per trobar aquells aspectes a millorar a nivell 

d’infraestructures, mobilitat...; i l’exposició de l’embarcació Estel dels Amics de la Mar 

a partir de les 13h. L’única activitat que no es realitzarà a la plaça serà el rocòdrom que 

muntarà la Unió Excursionistes de Menorca, que estarà ubicat al poliesportiu d’11 a 

13h. 

De 14:30 a 17h la Mostra romandrà tancada al públic per tal de compartir un dinar 

entre totes les entitats participants.  

A les 17h es reprendrà l’activitat amb la tertúlia “Joves motivats per a la transformació 

social”, per parlar de les formes de participació del jovent en la comunitat, moderada 

per Guida Al·lès. Una hora després, tindrà lloc l’actuació del grup de música 

Desconnectats i una projecció de vídeos sobre permacultura i horts comunitaris 

(Ciutats en Transició). L’acte de cloenda començarà a partir de les 19h amb una 

batucada i, posteriorment, una performance col·lectiva dirigida pel Moviment Actiu de 

Ciutadella. 

Finalment, durant tota o bona part de la jornada hi haurà altres activitats en les 

mateixes paradetes informatives: taller de desitjos, taller de personatges i trepitjar 

drets (Càritas); elaboració de flors artesanals (Fons Menorquí de Cooperació); localitzar 

en el mapa de Menorca l’agrupament escolta del que vas formar part o en formes part 



(Escoltes de Menorca); taller de samarretes en raspa (Moviment Ciutadà No a 

l’Abocament de Fangs); i la realització i muntatge  d’un vídeocall (Foto Club F/Llum).   

Les activitats programades representen una petita part de les causes per a les quals 

treballen les associacions, però són exemplificants del valor de la feina que es realitza 

des del tercer sector. Us animem a participar en aquesta Mostra d’Entitats de 

Menorca, perquè les associacions són espais de la ciutadania per incidir en la cosa 

pública i segur que, entre tots, serem capaços de crear un futur esperançador per la 

nostra societat. Vos esperam aquest dissabte! 

Informació de l’horari d’activitats a www.forumetsmenorca.org 

Borja Pellejero Garriga, membre del Fòrum d’Entitats del Tercer Sector de Menorca 


