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Punt de partida 

Vivim un moment que es caracteritza per una crisi i la rapidesa en els canvis socials. 

Aquests fets plantegen reptes socials nous i que hagin emergit noves formes 

d’organització de la societat civil per canalitzar les demandes i reivindicacions 

ciutadanes. 

Tot i que Menorca s’ha caracteritzat per comptar amb un teixit associatiu divers i molt 

participatiu que ha contribuït a definir la personalitat i realitat menorquina en les seves 

diferents dimensions (cultural, educativa, oci, econòmica...) i ha enriquit la vida 

comunitària, aquest no és aliè als canvis i reptes que planteja el context actual.  

 

Seguim creient en la capacitat propositiva i de transformació social de les associacions, 

que siguin les canalitzadores de les iniciatives ciutadanes per generar benestar i major 

justícia social i que siguin l’expressió de la solidaritat i voluntarisme de la ciutadania 

per superar els límits de l’estat i el fracàs del mercat. Però es detecten una sèrie de 

reptes a superar com és la desconnexió i descoordinació d’aquest teixit associatiu, la 

dificultat  d’impulsar una acció col·lectiva i conjunta i el problema de la renovació 

interna de les pròpies associacions que han patit una davallada de la seva  base social i 

voluntariat. 

 

El futur es presenta com incert però alhora canviant i ple d’oportunitats. Creiem que el 

paper que hi puguin tenir les associacions de Menorca en aquest depèn de com 

seguem capaços de resoldre i superar les mancances actuals.  

El Fòrum ETS Menorca hem vingut treballant amb l'afany de contribuir a facilitar un 

marc de treball i coordinació entre les associacions de Menorca. En el context actual, 

però, cal que adoptem un nou plantejament per fer front als reptes actuals amb 

determinació i fortalesa, que us presentem per valorar-lo conjuntament i per convidar-

vos a que us hi sumeu. Perquè creiem que junts és el millor camí per construir una 

Menorca més solidària, unida i participativa que garanteixi un major benestar per a 

tothom 

 

El Fòrum ETS Menorca recull els objectius i propostes d’aquest nou plantejament en un 

Pla Estratègic per al 2016-2019 que pretén sumar el màxim d’entitats no lucratives de 

Menorca per tal que juntes puguem enfortir el tercer sector de la nostra illa. Entenem 

que només així aconseguirem, amb més força, els espais necessaris de participació i 

trobada efectiva  entre l’administració pública i la ciutadania així com l’assoliment d’un 

model social a Menorca basat en els drets humans i en els principis de sostenibilitat de 

la Reserva de la Biosfera. A continuació us presentem la nostra proposta que esperem 

que us resulti engrescadora. 



 
 

Què és el Fòrum 

Què és el Fòrum ETS Menorca 

Un espai de treball en xarxa de 3r nivell de les entitats no lucratives de Menorca. 

Qui hi pot participar 

 Associacions, Federacions, plataformes ciutadanes, entitats público-privades, 

cooperatives i ciutadans que pertanyen a diferents àmbits d’actuació: sanitari, 

educatiu, social, ambiental, cooperació..... 

 Obert. El Fòrum és un espai que està obert perquè hi pugui participar qualsevol 

entitat que li interessi, sempre que sigui sense ànim de lucre i no 

governamental. S’hi poden integrar en qualsevol moment que ho desitgin i en 

la mesura de les seves possibilitats i interessos. 

La relació de les entitats amb el Fòrum 

Es contemplen dues possibles vies de vinculació de les ENL amb el Fòrum: 

 La via de l’adhesió, en la qual l’entitat acorda ser membre del Fòrum. Això 

implica la seva participació activa en la consecució dels objectius i donar suport 

a les accions col·lectives del Fòrum. En l’assemblea tenen dret a veu i vot. Si 

una organització de 2n nivell s’hi adhereix, les organitzacions de 1r nivell que 

n’estan vinculades no es podran adherir al Fòrum perquè s’entén que ja hi 

estan representades.  

 La via de la col·laboració, en la qual l’entitat acorda participar en accions 

concretes del Fòrum però sense ser-ne membre. En l’assemblea tenen dret a 

veu però no a vot.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Objectius i accions 

Xarxa. Un dels principis del Fòrum ETS Menorca és que cal posar en contacte i aliar 

les diferents entitats del tercer sector de Menorca per tal de sumar esforços i generar 

una tasca cooperativa que enforteixi cadascuna de les entitats i una acció conjunta.     

Apoderament. L’objectiu que es persegueix és que el teixit associatiu de 

Menorca s’apoderi i tengui incidència en el devenir de la societat menorquina, tant en 

la vida pública com a canal d’expressió de les demandes de la ciutadania.   

Transformació social. La finalitat darrera del Fòrum ETS Menorca és 

contribuir a una transformació social de Menorca i aconseguir una societat millor a 

partir de les demandes i necessitats expressades per la ciutadania organitzada 

democràticament. 

A continuació es presenta una proposta de Pla estratègic per guiar el treball del Fòrum 

ETS Menorca durant el període 2016-2018 que serà valorada i consensuada durant la 

trobada prevista per al 3 d’octubre proper. 

 Pla estratègic del Fòrum ETS Menorca 2016-2019 

OG1. Enfortiment del tercer sector de Menorca 

1.1. Fomentar l’ajuda mútua entre les entitats no lucratives (ENL) per donar 

resposta a les necessitats presents. 

 A1. Recollir les necessitats que tenen les entitats.  

 A2. Crear espais de comunicació (espai web, whatsapp, newsletter...) 

on les entitats puguin realitzar consultes, llençar propostes i 

proporcionar informació a la resta d’entitats del Fòrum. 

 

1.2. Oferir formació a partir de les necessitats recollides. 

 A3. Recollir les demandes de formació de les entitats. 

 A4. Organitzar tallers formatius per a les entitats de forma periòdica. 

 

1.3. Fomentar la comunicació per a la col·laboració entre les entitats del tercer 

sector.  

 A5. A través de l’espai web. 



 
 A6. A través de les reunions del Fòrum. 

 

1.4. Fomentar la pedagogia de la participació. 

 A7. Aplicar de la unitat didàctica als centres educatius. 

 A8. Organitzar l’Escola de Ciutadania. 

 A9. 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. 

 

1.5. Promoure la interrelació entre la ciutadania i el tercer sector.  

 A10. Celebrar anualment la Mostra d’Entitats de Menorca. 

 A11. Suport al desenvolupament del directori d’entitats.  

 A12. Disposar d’espais periòdics en els mitjans de comunicació locals i 

insulars en els quals es puguin tractar temes del tercer sector.  

 A13. Obrir un portal web de les entitats a les demandes ciutadanes. 

 

1.6. Analitzar i reflexionar sobre sistemes alternatius que millorin la gestió 

democràtica i de transparència de les ENL. 

 A14. Clarificar la tasca social del voluntariat per evitar situacions en les 

quals se’n faci un ús poc adequat, així com promoure el seu 

reconeixement social.  

 A15. Recopilar, analitzar i debatre sobre sistemes que aprofundeixin la 

participació de la base social en la presa de decisions de la seva entitat. 

 

1.7. Aconseguir un sistema d’ajudes públiques adaptat a les necessitats de les ENL.  

 A16. Celebrar un debat públic amb representants dels diferents partits 

polítics per parlar del concepte i del procés en les adjudicacions de les 

ajudes públiques.  

 A17. Reclamar la introducció de les propostes del Fòrum en matèria de 

d’ajudes públiques en la legislació de les diferents administracions 

públiques.  

OG2.  Reivindicar espais de participació efectiva i de trobada entre l’administració 

pública i la ciutadania.  

2.1. Aconseguir espais efectius de participació ciutadana. 

 A18. Detectar les raons per les quals els espais de participació ciutadana 

existents són insatisfactoris. 



 
 A19. Realitzar un document propositiu que pugui incidir en la millora 

d’efectivitat d’aquests espais.  

 A20. Crear un decàleg que reculli les condicions mínimes necessàries 

per comptar amb la participació de les ENL en espais de participació 

institucionals.  

 

 

 

2.2. Defensar el dret de participació, expressió i incidència de les entitats.  

 A21. Pactar els principis cívics i socials del Fòrum ETS Menorca. 

 A22. Constituir un grup de treball que vetlli pel compliment efectiu de 

l’esmentat dret.  

 

2.3. Esdevenir i ser reconeguts com a interlocutors del 3r sector amb 

l’administració. 

 A23. Quantificar la realitat associativa menorquina, des del punt de vista 

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

administracions públiques i la representativitat social que té. 

 A24. Reivindicar la participació de les entitats del tercer sector 

competents en els òrgans públics de presa de decisions.  

OG3. Avançar cap a un model social a Menorca basat en els drets humans i en els 

principis de sostenibilitat de Reserva de la Biosfera. 

3.1. Realitzar un treball propositiu relació als grans temes que vertebren el nostre 

model de societat.  

 A25. Constituir grups de treball que impulsin la creació de propostes i 

d’iniciatives de desenvolupament comunitari. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Funcionament i organització  

Com s’organitza 

Un cop a l’any es convoca una assemblea oberta per avaluar les accions dutes a terme 

al llarg de l’any i determinar les accions a realitzar per al proper. Les decisions es 

prenen de manera consensuada. Només en casos excepcionals es pot sotmetre a 

votació, en la qual cada entitat adherida tindrà un vot.  

L’assemblea determina els grups de treball per portar a terme les accions aprovades. 

Cada any els grups de treball poden ser diferents segons les necessitats.   

Com participar-hi 

 Participant a l’assemblea oberta anual. 

 Participant en algun dels grups de treball o en l’associació Mercat Social Illes 

Balears.  

 

 


