
Acta de la jornada de Son Putxet 

Dissabte 7 de novembre de 2015 

Hora: de 9:30 a 17:00 

Lloc: Son Putxet 

Assistents: 

Entitats: 20 

Persones: 30 

Ordre del dia 

1. Aprovació del Pla Estratègic 

2. Decisió sobre la constitució formal del Fòrum 

3. Proposta d’activitat del Fons Menorquí de Cooperació 

4. Priorització de les accions a realitzar durant el 2016 

5. Organització de grups de treball 

1. Aprovació del Pla Estratègic 

Després de la lectura del Pla Estratègic, s’introdueixen dos canvis: 

 En el objectiu general 1.7, es canvia es terme subvencions públiques per ajuts 

públics. 

 En l’acció A23., s’afegeix la quantificació de la representativitat social del teixit 

associatiu.  

S’aprova el Pla Estratègic per assentiment. 

2. Decisió sobre la constitució formal del Fòrum 

Cada una de les entitats presents exposa el seu posicionament sobre si el Fòrum ETS 

Menorca s’ha de constituir o no formalment. Després es sotmet aquesta qüestió a 

votació. Els resultats són els següents: 

 Mercat Social Illes Balears, sí 

 Líthica, sí 

 Centre Cultural des Castell, sí 

 Cas Vesins, sí 

 Cooperativa San Crispín, sí 

 Amics de la Mar, sí 

 PAH, abstenció 

 Càritas, abstenció 

 Centre d’Estudis Locals, sí 

 Directori d’Entitats no Lucratives, abstenció 



 ONCE, sí 

 Entre Pobles, sí 

 GOB, sí 

 Fons Menorquí de Cooperació, no vota 

 Creu Roja, abstenció 

 APAEM, sí, 

 Associació de Veïns de Sant Lluís, sí 

 Associació de Veïns de Sa Colàrsega, sí 

 Associació de Veïns des Castell, sí 

 Veterinaris Sense Fronteres, sí 

 Fra Roger Gastronomia, sí 

S’aprova la constitució formal del Fòrum ETS Menorca amb 17 vots a favor i 4 

abstencions.  

Iñaki Cucarella exposa les diferents opcions existents per constituir-se formalment. 

L’associació és la forma jurídica més senzilla i flexible per a les necessitats del Fòrum, 

així que es constituirà com a associació. 

S’acorda crea una comissió que s’encarregarà de redactar els estatus. Aquesta 

comissió estarà formada per: Iñaki, Juanjo, Gonçal i Borja. Aquest grup serà 

l’encarregat d’elaborar la proposta, que es penjarà virtualment perquè tots aquells que 

desitgin aportin les seves valoracions i propostes, de manera que sigui un procés 

participatiu.  

3. Proposta d’activitat del Fons Menorquí de Cooperació 

Erika exposa que el Fons Menorquí té en marxa un projecte amb el col·lectiu RETS per 

realitzar una formació a Menorca sobre experiències d’economia alternativa. En 

principi es realitzaria en els mesos de febrer o març a Can Salort (Alaior). Tindria un 

format de dos dies, divendres capvespre i dissabte matí, amb un total de 8 hores. El 

divendres es faria una sessió teòrica sobre el TTIP i l’economia social, i el dia següent 

s’organitzaria un “showroom” sobre experiències d’economia alternativa. Les 

temàtiques que s’estan plantejant són: finances ètiques, cooperativisme i 

emprenedoria social; turisme solidari, xarxes socials i mobilització ciutadana; energia i 

autosuficiència energètica; economia feminista de les ciutats; i ciutats slow.  

Després de parlar d’aquesta proposta, acordam que n’Erika enviarà a les entitats 

assistents un correu electrònic en el qual es demanarà els dies que anirien millor i les 

temàtiques que considerem més interessants.  

 

 



 4. Priorització de les accions a realitzar el 2016 

Es divideixen els assistents en sis grups perquè assenyalin segons el seu parer les vuit 

accions més importants. Després es posa en comú per saber quines són les accions 

més valorades. Les dues accions més valorades són: 

1. Establir sinèrgies amb entitats (educatives, esportives, pacte per l’educació), 

centres educatius i administracions públiques per introduir o crear programes 

educatius estables sobre associacionisme i participació ciutadana.  

2. Quantificar la realitat associativa menorquina, des del punt de vista de la seva 

aportació en la societat, de l’estalvi que suposa per a les administracions 

públiques i de la representació social que té.  

Les altres tres accions que les segueixen són: 

3. Analitzar les necessitats de les entitats del Fòrum i crear espais de comunicació 

(espai web, whatsapp, newsletter...) que puguin resoldre aquestes necessitats 

a través de la cooperació entre entitats. 

4. Clarificar la tasca social del voluntariat per evitar situacions en les qual se’n faci 

un ús poc adequat, així com promoure el seu reconeixement social. 

5. Detectar les raons per les quals els espais de participació ciutadana existents 

són insatisfactoris; i realitzar un document propositiu que pugui incidir en la 

millora de l’efectivitat d’aquests espais.  

Anselm exposa que el Consell de Menorca ha tret un programa per contractar 20 

persones menors de 30 i majors de 45 en situació d’atur a partir de dos mesos per 

realitzar diferents tasques durant 6 mesos. Considera que es podria aprofitat aquest 

programa per contractar una persona que impulsi l’activitat del Fòrum. S’acorda que 

Anselm, Rafael i Tònia miraran de reunir-se el més aviat possible amb la presidenta del 

Consell Maite Salord per fer-li arribar aquesta proposta. 

4. Organització dels grups de treball 

L’aplicació de les cinc accions escollides es realitzarà a través dels grups de treball 

següents: 

 El grup de treball de de redacció dels estatuts (abans esmentat). Elaborar els 

estatuts i de manera momentània, els temes de comunicació. En temes de 

comunicació, el contacte entre els membres del Fòrum es realitzarà a través 

d’un googlegroups i es mirarà de crear un grup de facebook privat. També 

s’actualitzarà la pàgina web. Participen Iñaki, Juanjo, Gonçal i Borja.  

 L’Associació Mercat Social s’encarregarà de dissenyar una enquesta per 

detectar les necessitats que presenten les entitats. Un cop feta, la passaran al 

Directori d’Entitats No Lucratives per fer-la arribar a les entitats. Per a la tasca 



de passar-la a les entitats, dependrà de si el Consell Insular de Menorca posa 

finançament per al desenvolupament del Directori d’Entitats, tema que ja 

s’està parlant entre ambdues parts. En cas que no hi hagi finançament, 

n’haurem d’explorar altres vies.  

 El grup de treball d’educació no formal, que s’encarregarà de les accions A9 

d’establir sinèrgies amb els agents educatius i l’acció A14 de clarificar el 

concepte de voluntariat i promoure el reconeixement social del voluntariat. Per 

ara en formen part Tònia i Carlota.  

 El grup de treball de participació ciutadana, que s’encarregarà de l’A18 de 

detectar les mancances dels espais de participació ciutadana existents i de 

l’A19 de realitzar un document propositiu de millora. Hi participen José, Júlia i 

Marta.  

A causa de la manca d’assistents a l’hora de conformar els grups de treball, s’acorda 

que s’enviarà un correu electrònic perquè la gent s’hi apunti.   

 

 

 


