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El Fòrum ETS Menorca és una associació sense 

ànim de lucre que aglutina les entitats del tercer 

sector de la societat menorquina. La nostra raó de 

ser és promocionar l'associacionisme, la 

consolidació de les entitats, el reconeixement de la 

seva tasca i crear projectes en conjunt que millorin 

les condicions de vida de la ciutadania. 

FÒRUM ETS 
MENORCA



De l’Assemblea General del Fòrum celebrada a Son Putxet el 

dissabte 7 de novembre de 2015, es va determinar que un grup 

de treball s’encarregaria, de manera momentània, de la 

coordinació del Fòrum ETS Menorca (tasca que s’havia 

encarregat fins llavors al grup d’organització interna) i de 

redactar una proposta d’estatuts.  

Aquest grup es va reunir tres vegades, entre el desembre de 

2015 i el març de 2016. Va redactar una proposta d’estatuts, que 

va ser transmesa a la resta d’entitats del Fòrum perquè 

realitzessin les esmenes pertinents. 

Intensa tasca del Comitè 
d'Organització Interna (COI) i el GT 

d'Estatuts

Un cop recollides les esmenes, 

analitzades i incorporades als 

estatuts, es van presentar 

públicament en l’Assemblea 

Constituent del mes d’abril. 

Després d’aquesta tasca, es va 

dissoldre per donar pas a la 

constitució d’una junta directiva.



Després d’una feina encomiable  per part de la Comissió 

d’Estatuts i amb totes les aportacions que feren les entitats a

l’esborrany , es convocà l’Assemblea Constituent del Fòrum 

ETS Menorca, el 30 d’abril de 2016, al Centre d’Estudis Locals 

d’Alaior on es decidí constituir  el Fòrum en associació amb 

entitat jurídica pròpia.  A l’Assemblea varen signar l’acta 

fundacional i els estatuts un total d’11 entitats. 

Així mateix, s’elegí la primera Junta Directiva, la qual tindrà 

l’encàrrec de la inscripció formal de l’entitat, redactar un 

reglament de funcionament intern i un codi ètic per a totes les 

entitats que participen o participaran en un futur del Fòrum ETS 

Menorca. 

Assemblea de Constitució



Ja constituït el Fòrum com a entitat jurídica, les primeres 

tasques de la junta directiva del Fòrum varen ser elaborar el 

Reglament de Règim Intern i el Codi Ètic, que són els 

documents que marquen les normes bàsiques que tota 

entitat que pertany al Fòrum ha de seguir com eina de 

valoració de coherència amb la filosofia d’economia social 

que defensa el Fòrum. 

Varen ser aprovats ambdós documents per l’assemblea 

general de socis de 2016. 

Tots el documents del Fòrum a la nostra web: 

www.forumetsmenorca.org 

 

Creació dels documents 
Règim Intern i Còdi Ètic de 

l’entitat



Dues han estat les línies d’actuació principal del grup de 

treball d’educació no formal. 

Per una banda, n’Anselm Barber va entrar a formar part de la 

comissió permanent del Consell Escolar de Menorca, fruit 

d’unes reunions prèvies mantingudes amb la presidenta de la 

institució, Guida Al•lès. L’objectiu és impulsar les actuacions 

en matèria d’educació no formal que es contemplen en el 

Pacte per l’Educació. 

Per altra banda, es van elaborar els continguts i el material del 

taller “M’encanta cooperar al meu poble”, dirigit a estudiants 

de 5è de primària i 2n i 4t d’ESO. Com a prova pilot, es va 

presentar al programa Obrint Portes de l’Ajuntament de 

Ciutadella, i es va impartir amb èxit en el centre Sant Francesc 

de Sales, a càrrec de Louise Watson 

Educació no formal



 Aquest grup de treball del Fòrum ETS, inserit dins el Mercat 

Social de les Illes Balears, treballa per a contribuir des de 

l’activitat econòmica a una societat basada en els valors 

democràtics, ecològics i solidaris i en el benestar col•lectiu. Amb 

la creació d’una xarxa d’empreses i entitats que ofereixen 

serveis i productes amb criteris de sostenibilitat i justícia social, 

es pretén enfortir l’economia local amb valors. Aquest any s’ha 

treballat per a la difusió de l’economia social i en la primera fase 

de coneixença del què s’està fent a l’illa de Menorca. 

- Taula Redona Cooperativisme i Economia Social 

i Fira agroecològica de Ciutadella 

- Participació en un estudi sobre Economia social i solidària 

Economia Social



El Fòrum d’Entitats del Tercer Sector de Menorca vol fer sentir 

la seva veu i la de les entitats que representa en tots el temes 

importants de la vida política i social de la nostra illa. 

Es tracta d’un sector important de la nostra societat, tant en 

temes organitzatius, com humans i econòmics, que l’opinió 

pública ha de conèixer. 

Per això, el Fòrum s’ha esforçat en reforçar la relació amb les 

entitats i els mitjans, al 2016 s’ha  reforçat l’activitat a xarxes 

socials i amb els mitjans sobre els esdeveniments més 

rellevants . 

Comunicació

La comunicació forma part essencial de la raó de ser de 

qualsevol organització sense ànim 

de lucre. Així, per exemple, mentre les empreses 

comuniquen per existir, les entitats sense ànim de lucre 

existeixen per comunicar (per una societat millor).OTS



La nostra illa és rica amb teixit associatiu, el voluntariat mou a 

milers de menorquins cada dia. Des d’enguany, el Fòrum té 

tots els drets sobre aquesta eina, que vol ser l’instrument 

indispensable per que tothom pugi accedir a totes les 

associacions del Tercer Sector a Menorca, amb informació 

detallada dels locals, horaris, activitats, persones i dades de 

contacte. Una nova mirada sobre Menorca, igual d'atractiva 

com la que més. 

  

MENORCA PARTICIPA és un programa que neix amb 

l'objectiu principal de reforçar el treball de les entitats sense 

ànim de lucre de l’illa de Menorca, sorgeix de la dificultat 

d'accés a una informació dispersa i el coordina el Fòrum 

d’Entitats del Tercer Sector de Menorca. 

MENORCA PARTICIPA inclou tres projectes: 

- DIRECTORI D'ENTITATS NO LUCRATIVES 

- CERCADOR DE PROJECTES DE VOLUNTARIAT 

- AGENDA D'ESDEVENIMENTS 

Del directori a Menorca 
Participa



Tenim clar que per poder arribar a tota la societat menorquina 

necessitem fer visible el Fòrum i tenir presència als espais de 

participació ciutadana de les diferents administracions. Per 

això, s’ha sol•licitat de ser membres d’alguns dels espais 

participatius on l’economia social ara mateix no hi és present 

tant a nivell insular com municipal. 

Ja s’ha aconseguit ser membre de ple dret al Consell d’Illa, de 

recent creació; al Consell de Ciutat de Ciutadella de Menorca 

i ser interlocutor de les entitats amb l’Ajuntament de Maó. I 

tenim el compromís del Consell Insular per formar part del 

Consell Econòmic i Social. 

Cercant espais pel Fòrum ETS





* Dades parcials (60% de les entitats del Fòrum) 


