
El teixit associatiu per a la transformació social 

El Fòrum d’Entitats del Tercer Sector de Menorca organitza per primer cop la Mostra 

d’Entitats de Menorca, que tindrà lloc el dissabte 5 d’octubre a Ferreries. Al llarg de la 

jornada es donaran a conèixer, a través de paradetes informatives i de diverses 

activitats, les nombroses iniciatives que la societat civil organitzada desenvolupa en 

benefici de la comunitat. Al voltant d’aquestes, pretenem que la plaça de Loar 

esdevingui un àgora ciutadana on, de manera lúdica, prenguem consciència de les 

problemàtiques o necessitats existents a l’illa, valorem les iniciatives existents per 

solucionar-les o plantejar alternatives i, si ens engresquem, prendre-hi part en la 

manera que cadascú consideri oportú.  

La Mostra és un reflexa de la vitalitat associativa existent a Menorca. Un teixit 

associatiu arrelat en la societat i que manté el seu dinamisme gràcies als esforços de 

moltes persones. D’elles devem bona part de la personalitat de la Menorca actual. 

Pensem que hagués estat de l’illa sense totes aquelles entitats culturals que fan gaudir 

a un nombrós públic en les diferents arts i que possibiliten la formació i la promoció 

dels nostres artistes; d’una Coordinadora que aconseguís el dret de pas pel Camí de 

Cavalls; o d’una Menorca Edu21 que ens fes somiar amb un pacte per l’educació. I, 

nogensmenys important que les iniciatives que desenvolupen, són espais democràtics 

de participació en la comunitat a través dels quals es genera aquesta cohesió social 

que tant apreciem, i creen futurs ciutadans compromesos amb el seu entorn social i 

natural.  

La llarga trajectòria del teixit associatiu menorquí és gràcies a la capacitat d’adaptació 

als temps sempre canviants, donant resposta de la millor manera que s’ha sabut a les 

necessitats de la població. Avui ens trobem en un d’aquests moments importants per 

al nostre futur, en una cruïlla històrica m’atreviria a dir. La crisi econòmica ha posat en 

qüestió el model econòmic i social d’aquest país i, potser, també la manera de 

funcionar de les entitats. En contextos de crisi és temps de reflexió i decisió: o ens 

encaparrotem a continuar com fins ara, o podem crear alternatives democràtiques 

pensades en el benestar de les persones i en la preservació de l’entorn natural i 

cultural. Aquests viatges cap a la transformació social tan sols es poden realitzar amb 

la participació de tota la comunitat.   

La Mostra d’Entitats de Menorca voler ser una passa en aquest viatge. Les entitats 

sense ànim de lucre que hi vulguin participar tenen fins el dia 13 de setembre per 

inscriure’s-hi. Trobaran la informació necessària a la web www.forumetsmenorca.org. I 

la ciutadania que s’hi vulgui sumar, hi esteu tots convidats.   
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