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1 LA NECESSITAT D’UN PLA D’ACOLLIDA 

 

1.1 Introducció 

Segons l’Alt Comissionat de les Nacions Unides (ACNUR), a dia d’avui hi ha 68,5 

milions de persones arreu del món que s’han vist forçades a deixar enrere les 

seves cases a causa de guerres, conflictes i violacions flagrants dels drets 

humans. D’aquestes, 25,4 milions són persones refugiades, la meitat de les quals 

són menors de 18 anys. 

L’ACNUR informa també que el 68% de les persones refugiades procedeixen 

de cinc països: Síria (6,3 milions de persones), Afganistan (2,6 milions), Sudan del 

Sud (2,4 milions), Myanmar (1,2 milions) i Somàlia (986,400 persones). Altres 

grans poblacions desplaçades són Iraq, República Democràtica del Congo, 

Somàlia, Nigèria, Ucraïna, Iemen, Eritrea o Colòmbia. Es calcula que cada dia 

44.400 persones fugen de casa seva per culpa de conflictes i persecució, 

segons dades del 20171. 

La crisi de les persones refugiades que intenten arribar a Europa, procedents 

principalment d’Orient Mitjà i Àfrica, però també d’altres zones del món, 

malgrat que ha deixat de merèixer l’atenció intensa i constant que va tenir fa 

aproximadament dos anys per part del mitjans de comunicació, continua 

essent gravíssima. I en nombrosos aspectes ha empitjorat, per la falta de 

perspectives.  

La Mediterrània s’ha convertit en la principal via per la qual milers de persones 

intenten accedir a Europa, fugint de la misèria, la fam, la guerra, la persecució 

política i, en definitiva, la vulneració dels drets humans més bàsics.  

Però la resposta de la Unió Europea i dels estats membres continua essent 

deficitària, molt enfora de l’atenció que mereix la pitjor crisi humanitària des de 

finals de la Segona Guerra Mundial, i fins i tot negativa, amb el bloqueig i la 

                                                      
1
 Pàgina web de l’ACNUR, Global Trends. Forced Displacement in 2017. 

http://www.unhcr.org/globaltrends2017/ 
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persecució de l’acció de salvament que realitzen diverses ONGs, que actuen 

amb uns mitjans precaris, i en tot cas aconseguits gràcies a la implicació 

ciutadana.  

Menorca no és aliena a aquesta situació. Des de la perspectiva de la 

responsabilitat global, els governs locals han d’explicitar el seu compromís 

envers la construcció d’un model de societat més sostenible, justa i equitativa 

per a tothom. Els moviments migratoris i el refugi són processos que afecten el 

conjunt de la comunitat internacional i que, per tant, calen noves perspectives 

i la incorporació de noves formes de governança per afrontar aquest 

desafiament.  

En un marc de creixent interdependència, els governs locals es veuen abocats 

a convertir-se en actors de referència per donar resposta a uns reptes globals 

que també incideixen en el territori local. A partir d’aquest plantejament, “la 

participació dels governs locals en l’agenda global, “lluny de ser una opció 

voluntària és, cada vegada més, i en major mesura, una responsabilitat 

compartida”2.  

1.2 Fonamentació ètica i legal 

Acollir és un imperatiu per a tot ser humà i per a qualsevol societat amb valors. 

La prioritat de salvar vides i proporcionar un espai de pau i amb garanties de 

seguretat és també una obligació ètica. La situació actual evidencia la 

necessitat de respostes que requereixen d’un abordatge col·lectiu, que es 

construeixi a partir del respecte als drets humans i als principis de solidaritat i 

fraternitat que fonamenten la cultura del projecte europeu. 

 

Mentre, les cartes de drets humans que s’han escrit arreu del món al llarg de la 

història emparen l’acollida en les millors condicions. 

 

                                                      
2
 Iborra, J., Martínez, P.J., Martínez, I. (2013): Diagnóstico sobre las políticas de cooperación  de los 

gobiernos autónomos. La cooperación descentralizada a debate. La eficàcia de la ayuda y el post 2015. 
Colección monografías CIDOB, CIDOB-ART PNUUD. 19-43 
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Les institucions europees, les administracions públiques d’àmbit nacional i local, 

i també la ciutadania, tenen l’obligació ètica i legal d’atendre, socórrer i 

acollir les persones refugiades, emparades pel dret internacional.  

 

Drets reconeguts internacionalment:  

• Declaració Universal de DDHH (1948): 

– Article 13: 

1. Tothom té dret a circular lliurement i a escollir el lloc de residència dins el 

territori d’un estat. 

2. Tothom té dret a sortir de qualsevol país, àdhuc del propi, i a retornar-hi. 

– Article 14: 

1. En cas de persecució, tothom té dret a cercar asil, i a gaudir-ne, en altres 

països. 

2. Aquest dret no pot ser invocat en el cas d’accions judicials originades 

veritablement per delictes comuns o per actes contraris als propòsits i 

principis de les Nacions Unides. 

a) Convenció sobre l’Estatut dels refugiats de 1951  

També coneguda com la Convenció de Ginebra, defineix qui és una persona 

refugiada, estableix els drets que li corresponen i determina les obligacions dels 

estats.  

Així, una persona refugiada és «qualsevol persona que, a causa d’un temor 

ben fundat de ser perseguida per raons de raça, religió, nacionalitat, 

pertinença a un grup social particular o opinió política, és fora del país de la 

seva nacionalitat i no pot o, a causa d’aquest mateix temor, no vol buscar 

protecció en aquest país». 

b) Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea (2017) 

Garanteix el dret d’asil. Així, a l’article 18 exposa que “es garanteix el dret d’asil 

en el marc del respecte de les normes de la Convenció de Ginebra de 1051 i 

del Protocol de 31 de gener de 1967 sobre l’Estatut dels Refugiats i de 

conformitat amb el Tractat consultiu de la Unió Europea”.  

c) Reglament de Dublí (2003) 

El propòsit d’aquest reglament és determinar quin Estat és responsable 

d’examinar una sol·licitud d’asil i assegurar que totes les sol·licituds són objecte 

d’una avaluació justa en un Estat membre.  
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Aquest reglament dóna per fet que les persones sol·licitants d’asil podrien 

gaudir d’un nivell de protecció similar en qualsevol Estat membre. Però avui la 

realitat és molt diferent, fins el punt que l’any 2008 el Parlament europeu va fer 

constar que el sistema de Dublí esdevé injust tant per les persones sol·licitants 

d’asil com per alguns països membres.  

1.3 La realitat del dret d’asil a l’estat espanyol 

La Constitució espanyola, en l’article 13.4 reconeix el dret de l’asil i ho regala a 

través de la Llei 12/2009, de 30 d’octubre, reguladora del derecho de asilo y la 

protección subsidiaria, a més de la llei orgànica 4/200 amb l’article 34, referent 

a residencia de apàtrides, indocumentades y refugiades.  

La realitat domèstica, però, xoca amb la legislació internacional i espanyola.  

Segons dades d’Amnistia Internacional, el govern espanyol es va comprometre 

a reubicar3 15.888 persones i re-assentar-ne4 1.449. Tanmateix, a 28 de febrer 

de 2018 només se n’han acollit 2.7825, una xifra molt inferior al compromís 

adquirit.  

A més, l’entitat també denuncia la persistència d’expulsions en calent per part 

de les autoritats espanyoles, sumàries i col·lectives, que estan prohibides per 

diferents tractats internacionals, com ara el Protocol IV del Conveni Europeu 

de Drets Humans. També incompleix la pròpia legislació espanyola 

d’estrangeria, privant a les persones d’un procés amb garanties que permeti 

identificar de manera individualitzada si aquestes persones necessiten de 

protecció internacional.  

  

                                                      
3
 La reubicació és un mecanisme d’emergència aprovat per la Comissió Europea (2013) amb l’objectiu 

d’alleugerir la pressió sobre països amb fronteres exteriors de la Unió Europea, fonamentalment Grècia i 
Itàlia. Des d’allà es traslladen a altres països de la UE.  
4
 El re-assentament és un instrument de protecció per a les persones refugiades i es fa servir quan 

aquestes són traslladades a un estat diferent al primer país d’acollida (Líban, Turquia...). Aquesta opció 
es pren quan el primer país no pot garantir la seguretat i integritat de les persones refugiades.  
5
 Dades extretes de la pàgina web d’Amnistia Internacional Espanya 



 
 

MENORCA, TERRA D’ACOLLIDA. PROGRAMA D’ACOLLIDA A PERSONES REFUGIADES. 7 
 

1.4 El compromís de Menorca 

1.4.1 Una mica d’història 

La història de la humanitat és, per si mateixa, la història de les migracions, 

perquè resulta que si el primer homínid va aparèixer a Etiòpia, va haver de 

fer un llarg camí per arribar fins on som ara.  

Tanmateix, la història de Menorca s’ha anat forjant en base a l’arribada 

sobtada de pobles. Per tant, es tracta d’un capítol ben obert on es fa 

necessari agafar perspectiva.  

Des de les èpoques prehistòriques ençà, l’illa ha actuat de territori per a 

l’ocupació, per part de diversos pobles i cultures, tots els quals hi ha deixat 

llurs empremtes.  

La prehistòria ha deixat uns rastres molt característics, principalment a 

través de l’anomenada cultura talaiòtica. L’element més fàcilment 

identificable són les taules o les navetes.  

Però Menorca ha estat ocupada per fenicis, i per romans, que ens van 

deixar, per exemple, l’empedrat del camí del castell de Santa Àgueda, o 

els àrabs, dels quals encara es conserven llinatges o noms de llocs. 

Tanmateix, l’ocupació i que ens va marcar de manera decisiva va ser l’any 

1287 amb la conquesta cristiana per les tropes del rei de la Corona 

d’Aragó, Alfons III. I va ser molt important perquè la base social, cultural, 

lingüística i religiosa  que llavores es va imposar és la mateixa dels nostres 

dies. Especial empremta varen deixar també les dominacions angleses 

(que ens deixaren en herència els boinders de les cases o dels panys de 

pastellet de les portes, o paraules ara tant menorquines com bòtil o xoc ) i 

una dominació francesa.  

La identitat pròpia de Menorca, però, va entrar, acabat el segle de les 

dominacions estrangeres, en una etapa d’uniformització amb el conjunt 

de l’Estat. El segle XIX, que va ser el període del liberalisme, va representar 

l’etapa de la pèrdua de personalitat, incloses les múltiples pressions per 

treure la llengua pròpia de la vida pública, social i cultural. 
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Així mateix, entre dictadures i experiments republicans fallits, gairebé tres 

quartes parts del segle XIX i bona part del XX va discórrer sense massa 

canvis. Finalment, va ser amb la recuperació de la democràcia que 

Menorca va restituir la seva identitat institucional i política.  

Més que mai, en aquests moments resulta gairebé obligat recordar que 

Menorca no només ha estat terra d’acollida dels corrents migratoris, sinó 

que també ha estat terra d’emigrants.  

En el decurs de la nostra història, hi ha tres moments clau6. El primer va ser 

l’any 1768. Llavores, Menorca era una colònia anglesa. El súbdit anglès 

Andrew Trumbull va rebre de la Corona els drets de colonitzar les terres de 

La Florida d’Amèrica. Com que en aquells moments l’illa travessava una 

profunda crisi de subsistència, més d’un miler de menorquins es varen 

sumar a l’expedició de Trumbull cap a la Florida. S’establiren a la Badia de 

Mosquits, on foren explotats gairebé com esclaus. El fet va provocar una 

rebel·lió i la colònia menorquina va marxa cap a San Agustí.  

El segon moment es va viure devers l’any 1830, que és l’any en què França 

havia dut a terme la campanya de conquesta d’Algèria. Menorca va ser 

terra de recalada de l’episodi colonial i, és clar, açò va estimular un 

corrent migratori per ocupar les noves terres colonitzades pels francesos. 

Novament, van marxar de l’illa  milers de menorquins a la recerca de 

noves oportunitats.  

Finalment, el tercer moment es va donar a finals del segle XIX i també 

durant el segle XX, en què la crisi econòmica porta als emigrants 

menorquins a terres sud-americanes, concretament a Argentina, Uruguai i 

Cuba. 

                                                      
6
 Limón, M.A. i altres (2008): “La menorquina: 100 años de vida associativa en Córdoba”. Col. Els Camins 

de la Quimera, núm. 7  Cap. Las oleadas migratorias de Menorca pàg. 17-24 
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1.4.2 La trajectòria del Fons Menorquí de Cooperació 

El Fons Menorquí de Cooperació canalitza i impulsa la cooperació a 

Menorca, d’ençà la seva creació l’any 1993. En formen part, com a 

entitats sòcies, els vuit ajuntaments de l’illa, el Consell insular i el Govern 

balear, a més de deu ONGD. El Fons centra la seva activitat en l’àmbit de 

la cooperació per al desenvolupament amb els països empobrits, de les 

emergències i també de la sensibilització de la ciutadania sobre les causes 

de les desigualtats i sobre els reptes per a superar-les. Alhora, però, també 

planteja un nou enfocament, ajustat a les noves realitats i capacitats i 

dissenyat de manera coherent amb l’agenda internacional i, més 

específicament, amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).   

En el decurs dels 25 anys de la seva trajectòria, el Fons ha implementat, 

amb rigor i professionalitat, més de 120 projectes a 30 països.  

1.4.3 Menorca vol acollir 

En termes generals, la societat menorquina es mostra favorable a l’acollida 

i atenció de les persones refugiades. A nivell ciutadà s’han constituït dues 

plataformes ciutadanes, Benvinguts Refugiats i A Menorca som refugiats 

que, en diferents moments, han aconseguit mobilitzar centenars de 

persones en defensa de la creació d’un passatge segur a les fronteres 

europees i en la reivindicació d’un compromís polític a nivell de l’Estat 

espanyol i de la Unió Europea, alhora que han esdevingut catalitzadores 

de la sensibilització ciutadana envers la situació de vulneració que 

pateixen les persones refugiades i en favor de la defensa dels seus drets, 

d’altra banda emparats per la legalitat internacional.  

Paral·lelament, les administracions públiques de Menorca s’han mostrat 

sensibles a aquesta realitat i s’han manifestat disposades a actuar per tal 

de garantir els drets de les persones refugiades. A més, també s’han 

pronunciat políticament, de manera institucional, aprovant un manifest de 

compromís i defensa dels drets de les persones refugiades, i acordant, de 

manera conjunta, la redacció d’un Pla d’Acollida per tal de fer efectiu el 

compromís de l’illa d’esdevenir terra acollidora. Bona part de les accions 

que s’han impulsat des de les institucions menorquines s’han canalitzat a 

través del Fons Menorquí de Cooperació, que és l’associació que aglutina 
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als vuit ajuntaments de l’illa, al Consell insular, al Govern balear i a deu 

ONGd. 

1.4.4 El Pla d’Acollida de persones refugiades 

L’afluència de persones refugiades a les fronteres europees és l’evidència 

d’un fenomen complex que necessita d’un abordatge integral. Tots el 

fluxos migratoris tenen unes causes en els països d’origen, provoquen 

dificultats en les fronteres i requereixen d’acollida i integració en els països 

de destí. Per aquesta raó, s’ha dissenyat una proposta que permeti 

l’abordatge integral en les diferents dimensions que planteja la situació de 

les persones refugiades 

Aquesta proposta pretén ser-ne una que treballi transversalment el tema 

de l'acollida i que vagi més enllà de l'acollida de les persones refugiades. 

Per aquesta raó, s'han dissenyat quatre línies d'actuació que possibilitin la 

solidesa i eficàcia d'aquest projecte i la seva sostenibilitat. 

Les quatre grans línies d'actuació es poden concretar de la següent 

manera: 

 

 L’Acció Exterior 1.4.4.1

Es contemplen accions d’ajuda humanitària i cooperació a l’exterior, 

concretament en països d’origen o de trànsit, centrades donar suport a 

1-ACCIÓ 
EXTERIOR 

2-INCIDÈNCIA 
POLÍTICA 

3-
SENSIBILITZACIÓ 

4-PROTOCOL 
D'ACOLLIDA 
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iniciatives que treballin en la defensa dels drets humans i la construcció de la 

pau, però també en oferir l’assistència a les persones en les rutes de fugida i 

als municipis de les rutes per tal d’alleujar-lis el patiment. 

Aquestes directrius es duran a terme a través del Fons Menorquí de 

Cooperació.  El primer Pla Estratègic de l’entitat contempla els moviment de 

persones i també el refugi com una de les línies estratègiques que es 

treballaran durant el període 2018-2022. Per aquest raó, anualment es 

destinaran partides pressupostàries pel disseny i el suport de programes i 

projectes que impulsin aliances i respostes que afavoreixin la migració i la 

mobilitat ordenada, regular, segura i responsable de les persones (ODS710 

objectiu 7). I també per iniciatives que afavoreixin la cohesió social 

mitjançant l'educació per a la ciutadania global i iniciatives que afavoreixin 

la convivència (ODS 10 objectiu 2). 

 Incidència política 1.4.4.2

La perpetuació de la crisi dels refugiats corre el risc de deixar de ser notícia 

als mitjans de comunicació, i en conseqüència d’afeblir la sensibilització 

ciutadana envers aquest gravíssim drama humà i de vulneració dels drets 

humans. Davant aquest perill d’invisibilitat, les institucions públiques de 

Menorca tenen la responsabilitat de continuar insistint en l’habilitació de les 

respostes polítiques i institucionals que, malgrat la insistència des de tot 

arreu, encara avui no han arribat.  

L’objectiu és que les administracions de l’illa, actuant de manera 

coordinada, impulsin iniciatives per tal de pressionar i/o denunciar per 

aconseguir que el govern de l’Estat i les institucions europees compleixin els 

seus compromisos, i afavorir canvis a nivell normatiu que respectin els drets 

humans i limitin la regulació contrària a la dignitat humana. Es cerca enfortir 

activitats i pressió a nivell europeu especialment a allò referent a les 

polítiques migratòries. 

                                                      
7
 ODS és l’acrònim dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. El mes de setembre de 2015, a 

l’Assemblea General de Nacions Unides, 193 països van aprovar l’Agenda 2030, que conté un total de 
17 objectius per eradicar la pobresa i les desigualtats en totes les seves dimensions abans de 2030.  
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 Sensibilització i educació 1.4.4.3

El procés d'acollida s'ha de concebre com una oportunitat d'educació per 

a la solidaritat i la incidència i preveure diversos instruments de sensibilització 

adreçats a públics diferents. L’objectiu ha de ser afavorir la construcció 

d’una societat respectuosa amb la diversitat, intercultural, justa i pacífica.  

Per aquesta raó, el sistema d’acollida ha d’incorporar, necessàriament, la 

feina de sensibilització dirigida a la ciutadania de Menorca, a l’originària i a 

la migrant, així com també al conjunt d'agents clau que treballen amb les 

persones refugiades 

Es tracta que les entitats locals, publiques i privades col·laborin en la 

construcció d’un discurs sobre la defensa dels drets humans i la legalitat 

internacional, així com fomentar la cohesió social de la ciutadania (la local i 

la migrant) des de la inclusió i el respecte a la diversitat.  

Les accions de sensibilització es plantegen a partir de dos objectius: 

a) Donar eines per entendre de manera crítica i global el moment 

actual. 

Mentre no lluitem contra les causes que provoquen aquest 

èxode, els moviments migratoris continuaran creixent. La situació 

que viuen aquestes persones no és perquè han tingut la mala sort 

d’haver nascut en un país pobre, sinó que és la conseqüència 

d’unes decisions polítiques i econòmiques en les que, en molts 

casos, els països europeus hi han jugat un paper important, ja 

sigui a través d’interessos geopolítics o econòmics (sobretot a 

través de la industria de l’armament). Vivim en un món 

interconnectat. De manera que mentre continuï havent-hi 

guerres, violacions de drets humans, injustícies i desigualtats 

estructurals als països d’origen cap mur, filat o cap control de 

fronteres aconseguirà frenar l’allau de persones que fugen.  

b) Fomentar la convivència intercultural a Menorca 

En uns moments que la crisi de persones refugiades a les fronteres 

europees posa de manifest que els desplaçaments forçats no 

s’aturaran, i que, paral·lelament, diferents anàlisis de la realitat 

socioeconòmica de les nostres Illes mostren un creixent rebuig 
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envers les persones migrades de manera que resulta més 

necessari que mai emprendre accions que fomentin la creació 

d’un marc de respecte envers la inclusió i la interculturalitat.  

   Protocol de recursos per a l’acollida 1.4.4.4

Per tal de fer possible l’acollida de persones demandants de protecció 

internacional és fa necessari l’elaboració d’un Protocol o mapa de 

recursos de Menorca que fixi els mecanismes, instruments i també la 

dotació que es disposa.  

El desplegament d’aquest procés integral d'acollida implica la mobilització 

de diversos recursos del Consell i també dels ajuntaments de Menorca que 

en permetin l'execució. La nostra illa disposa d'un ampli catàleg de serveis 

(serveis socials, educatius, sanitaris, etc.) que s'hauran d'activar i coordinar 

per garantir una atenció integral a les persones refugiades. A l’annex s’hi 

pot trobar un inventari de recursos municipals per municipi (Veure Annex 

Vl). 
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2 FONAMENTS DEL PROTOCOL DE RECURSOS 

Aquest Protocol cerca facilitar la possibilitat d’acollir persones demandants de 

protecció internacional o refugiades i, al mateix temps, esdevenir un instrument 

de planificació que serveixi per complementar l’atenció a les persones 

refugiades a l’illa, que fomenti l’exercici dels seus drets i que el procés 

d’acollida sigui pacífic i enriquidor per a la societat menorquina. 

2.1 Els objectius 

1) Conèixer els recursos de què es poden disposar 

2) Definir les funcions de cadascun (Fons Menorquí, Creu Roja, 

administracions locals, entitats...) dels actors que hi participen en el 

procés d’acollida.  

3) Fixar la coordinació amb Creu Roja en la gestió de l’acollida a 

Menorca, que quedarà recollida en un conveni, per tal d’evitar la 

duplicitat de recursos i atencions.   

2.2 Les bases per a l’acollida 

L’Estat espanyol disposa d’un programa d’atenció de les persones refugiades 

fonamentat en la Llei d’asil i implica de l’acció coordinada de diferents 

ministeris. Tanmateix, el Govern central ha delegat l’atenció d’acollida a 

entitats especialitzades. En el cas de Balears, aquesta recau en Creu Roja.  

El Govern central, a través d’un conveni amb Creu Roja, dota econòmicament 

el programa de protecció, a través d’ un concert amb el Ministeri de Treball i 

Seguretat Social qui els delega part de la gestió de l'acollida i a través dels 

qual reben els fons europeus del Fons d'Asil, Migració i Integració (FAMI) i el 

Fons Social Europeu (FSE). 

Així, Creu Roja gestiona les diferents etapes del programa d’atenció a les 

persones refugiades:  

 

1) La primera fase o acollida amb una durada de fins a 6 mesos (9 

per als col·lectius vulnerables), serveix per a la diagnosi i 
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identificació de necessitats bàsiques. Inclou l’allotjament de les 

persones refugiades en el centre d’acollida o en un habitatge, la 

cobertura de les necessitats bàsiques, l’atenció social, legal i 

psicològica, l’ aprenentatge de llengües, la valoració de perfils 

laborals i l’orientació i formació laboral. Durant aquesta fase, 

cada persona refugiada rep una paga mensual de 50€. 

2) La fase d’integració, o segona fase d’acollida, serà la que 

s’iniciarà a Menorca.  

Aquesta fase té una durada prevista de 6 mesos (12 per als 

col·lectius vulnerables) i se centra en l’assentament als municipis 

de les persones en situació de refugi. Mentre que a la fase 

anterior s’ha treballat per a la seva integració normalitzada als 

sistemes educatiu, sanitari i social, en aquesta segona fase 

s’incideix en la promoció de l’autonomia, amb la contemplació 

d’un ajut econòmic, calculat segons els membres de la unitat 

familiar, que ha de servir per fer-se càrrec de la manutenció i 

l’allotjament. 

3) La fase d’autonomia s’estima que tingui una durada màxima de 6 

mesos (ó 4 mesos per perfils d’especial vulnerabilitat, donat que 

en aquests casos s’haurà ampliat la durada de la segona fase). 

Les persones refugiades comencen a fer vida per si soles i ja no 

reben l’ajut econòmic del programa del protecció internacional. 

A partir d’aquest moment, disposaran dels serveis públics 

normalitzats en condicions d’igualtat amb la resta de la 

ciutadania, amb un especial seguiment de la seva inserció social i 

laboral. En aquesta fase es segueix treballant en un itinerari de 

treball dirigit a facilitar el coneixement de la llengua i l’accés al 

mercat de treball, com a vies per a la inclusió social. Creu Roja en 

manté l’acompanyament. 

A aquest programa hi tenen accés les persones demandants d’asil, tant si han 

arribat a l’estat espanyol a través de procediment de reubicació o re-
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assentament, però també aquelles que poden haver entrat per porta i són 

susceptibles de tramitació d’asil. 8  

Fins avui, a Menorca no existeix cap mecanisme per a l’acollida de persones 

refugiades procedents del programa estatal, perquè la delegació local de 

Creu Roja no treballa aquest àmbit concret, que es porta des de la seu de 

Palma de Mallorca.  (veure Annex II). No obstant això, l’entitat ha mostrat 

disposició per a poder oferir la possibilitat de realitzar les fases de integració i 

autonomia a l’illa de Menorca garantint la igualtat de condicions, i estenent la 

responsabilitat de l’acollida balear fora de la illa de Mallorca. 

2.3 Què és el Protocol d’acollida local 

Totes les actuacions contemplades en el Protocol aniran encaminades a la 

restitució dels drets de les persones refugiades amb l’objectiu final que 

aquestes, una volta finalitzada la situació de violència o persecució del seu 

país, puguin tornar-hi o bé, si ho desitgen, integrar-se en el lloc d’acollida. 

 

El paper que Menorca té en l’acollida de les persones refugiades se centra en 

la fase d’integració als municipis i en la posterior fase d’autonomia, atès que 

com s’ha apuntat més amunt, l’acollida inicial i la primera adaptació al nostre 

territori es fa a l’alberg que Creu Roja gestiona a Palma de Mallorca.  

 

L’esmentat pla d’acollida possibilitarà de manera efectiva participar en la fase 

d’integració de persones demandants de protecció internacional o refugiades 

a Balears. També servirà per definir els instruments, els mecanismes i els 

processos necessaris que faran viable l’acollida i integració a partir d’un 

                                                      
8 L’anomenada entrada per porta es dóna quan les persones desplaçades accedeixen a l’estat espanyol 

directament i per iniciativa pròpia. D’ençà mitjans de 2017 s’ha notat un increment de les entrades 
directes, especialment de persones procedents de Colòmbia, Veneçuela o El Salvador, que han iniciat els 
tràmits per a la sol·licitud d’asil a Espanya. A les persones que entren per aquesta via, se’ls ofereix la 
possibilitat d’accedir al programa estatal d’ajuda a les persones refugiades, la qual cosa els suposa haver 
d’entrar a un centre d’acollida a Balears o en una altra Comunitat Autònoma. En el cas de Menorca, s’ha 
detectat que moltes de les persones afectades renuncien a sumar-se al programa d’ajudes per no haver-
se de desplaçar en un altre indret. En aquests casos, s’incrementa la seva situació de vulnerabilitat i 
llavors entren en el sistema dels Serveis Socials dels diferents municipis. 
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plantejament integral, pacífic i també enriquidor per a la ciutadania 

menorquina 

 

El pla d’acollida contempla les dimensions necessàries per facilitar la integració 

real de les persones refugiades en els municipis de l’illa, entre les que es 

prioritzen les de trobar habitatge, ocupació i formació sociolaboral i en les 

llengües que parlem. Paral·lelament, s’explicita la implicació de totes les 

administracions locals, de manera que els vuit ajuntaments i també el Consell 

de Menorca posen de manera proactiva a disposició del programa llurs xarxes 

de Serveis Socials i Benestar a les que podran ser derivades les persones 

refugiades en cas de necessitat.  

2.4 Protagonistes del Protocol d’acollida 

El Protocol va adreçat a les persones demandants de protecció internacional 

o refugiades.  

El Pla d’Acollida es recolza en tot cas en el criteris de Creu Roja i, d’aquesta 

manera, contempla que podran accedir-hi: 

a) Les persones derivades del programa estatal de refugi de 

les Illes Balears (o el Programa Global de Protecció 

Internacional del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social) 

que inicien la fase d’integració. Serà requisit fonamental 

haver tingut un bon compliment de la primera fase del 

Programa d’Acollida Estatal.  

En aquests moments les entrades de persones procedents 

de països com Síria, Afganistan o Iraq estan estancades 

mentre que despunten les d’altres països, com Colòmbia o 

El Salvador. En cap cas, des de Menorca es farà cap 

discriminació per raó de nacionalitat d’origen.  

 

b) Aquelles persones que, un cop entrades per porta, i se’ls 

ha admès a tràmit la seva sol·licitud d’asil, han renunciat a 

entrar en el programa estatal d’acollida només hi tindran 

accés de manera excepcional i sempre un cop la Comissió 

Tècnica hagi emès un informe favorable al respecte. 
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L’esmentada comissió decidirà les condicions d’accés, 

tenint en compte que un dels requisits principals haurà de 

ser que les persones demandants tenguin uns ingressos per 

sota de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples 

(IPREM).  

Les ajudes que puguin destinar al supòsit b) no podran 

excedir el 40 per cent de l’import total reservat pel Pot 

d’Habitatge.  

2.5 L’enfocament de gènere 

L’enfocament de gènere és fonamental per a la integració de les dones 

nouvingudes i, en especial, de les dones refugiades. És per aquesta raó que es 

plantegen les següents accions:  

a) Realització de tasques de mediació per detectar i conèixer 

les necessitats específiques de les dones arribades.  

b) Foment de l’apropament i vetllar per l’accés de les dones 

refugiades als recursos normalitzats ocupacionals i 

formatius 

c) Organització de jornades de formació, si és valora la 

necessitat, per a dones nouvingudes i professionals sobre la 

prevenció de la mutilació genital femenina, i altres tipus de 

violència masclista, com els matrimonis forçats, la 

poligàmia i l’explotació sexual. Aquest treball es farà de 

manera conjunta amb les àrees d’Educació, Salut i Serveis 

Socials dels municipis i del Consell de Menorca.  

d) Incorporació de la visió intercultural en totes les accions de 

sensibilització pels drets de les dones i en contra de la 

violència de gènere.  

e) Assessorament i acompanyament, si fa falta, del Servei 

d’Atenció a la Dona del Consell Insular de Menorca, a 

aquelles dones que ho requereixin. 
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2.6 Les places d’acollida previstes 

Pel que fa al programa estatal d’acollida de persones refugiades, a Menorca 

només es desenvoluparan les fases 2 i 3, les anomenades fase de integració i 

fase d’autonomia, que a les Illes Balears són gestionades per la Creu Roja amb 

el seguiment de les administracions locals. 

Per calcular les places d’acollida que oferirem a Menorca, s’han pres com a 

referència les quotes proposades per la Comunitat Europea en el seu 

compromís d’acollida, el setembre de 2015. Aquestes quotes, que parteixen 

del criteri poblacional, fixaven en 17.387 persones les que hauria d’acollir l’Estat 

espanyol. A Menorca, doncs, li correspondrien, segons el mateix barem de 

l’any 2015, gairebé 40 persones, 39 en concret (4 persones per cada 10.000 

habitants).  

S’ha fet, doncs, una previsió d’acollida de 39 persones durant 2 anys des de la 

signatura del conveni amb Creu Roja.  

Les prioritats a valorar:  

1) Nuclis de convivència amb menors a càrrec 

2) Nuclis de convivència monoparentals 

3) Estar embarassada 

Hi tindran preferència a les dones, amb fills o sense, i a les famílies amb menors, 

ja que és per a elles per a les que disposem de més recursos d’ajut a la 

integració.  

La millor manera de preparar l’estada a Menorca d’aquestes persones és 

posant en comú tot el territori insular i acomodant-les allà on l’acollida es pugui 

desenvolupar de la manera més òptima. No obstant, es planteja un 

repartiment, teòric, del nombre de places d’acollida entre els diferents 

municipis de la illa, per tal de ser conscients del compromís i l’aportació que 

contempla cada consistori.  

Aquest seria el repartiment teòric de les places d’acollida entre els diferents 

municipis de Menorca: 



 
 

MENORCA, TERRA D’ACOLLIDA. PROGRAMA D’ACOLLIDA A PERSONES REFUGIADES. 20 
 

- Ciutadella: 12 persones 

- Maó: 12 persones 

- Alaior: 4 persones 

- Es Castell: 3 persones 

- Sant Lluís: 3 persones 

- Es Mercadal: 2 persones 

- Ferreries: 2 persones 

- Es Migjorn Gran: 1 persona 

Tanmateix, no es descarta que sigui en els municipis més poblats on l’acollida 

d’una quantitat superior d’unitats familiars sigui més factible, mentre que la 

resta de municipis menorquins tindran una intervenció més indirecta, en el 

sentit en que no oferiran habitatge al seu propi municipi, sense, per això, deixar 

d’aportar recursos en el procés global d’acollida. 

2.7 Recursos per afrontar el Protocol d’Acollida local 

Les administracions menorquines disposen d’uns recursos socials aplicables a la 

població en general. Tanmateix, i per tal de no minvar els recursos que ja es 

destinen a atendre les necessitats de la ciutadania illenca, han acordat fer 

una aportació addicional al Fons Menorquí de Cooperació per tal de facilitar, 

en la mesura del possible, l’acollida de persones refugiades que puguin arribar 

a Menorca.  

Aquests recursos extres serviran per complementar els que reben les entitats 

especialitzades en l’acollida per a persones refugiades. En principi, són els fons 

estatals i europeus que gestiona Creu Roja els que cobreixen el gruix de les 

despeses d’acollida, mentre que la contribució del món local és subsidiària per 

tal de garantir que l’acollida es faci en les millors condicions.  

Aquests recursos addicionals es destinaran, prioritàriament, a garantir l’accés 

habitatge. De manera paral·lela, s’asseguraran els mitjans necessaris que 

permetin l’elaboració i implementació d’itineraris integrals d’inserció, així com 

l’aprenentatge de l’idioma.  

Mentre, els diferents ajuntaments de Menorca i també el Consell insular 

disposen d’un ampli catàleg de serveis que s’activaran i coordinaran per 

garantir l’atenció integral de les persones refugiades.  
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En cas de necessitat, el Fons Menorquí de Cooperació valorarà la contractació 

de personal tècnic per al seguiment del programa.  

2.7.1 La qüestió de l’habitatge: el Pot d’Habitatge 

Un dels pilars fonamentals del Protocol d'acollida és la disponibilitat 

d'habitatge, i atenent la dificultat de trobar pisos de lloguer a Menorca, el Fons 

Menorquí de Cooperació ha creat l’instrument que possibilita la troballa 

d'habitatge de lloguer i que alhora serveixi de garantia per als llogaters.  

Prenent com a inspiració el Programa Llars portat a terme per Creu Roja en el 

període comprès entre els anys 2008 i 2011, s’ha creat un Pot d'Habitatge, que 

possibilitarà que els llogaters tinguin garantit el cobrament del lloguer durant el 

temps del contracte, així com de les despeses de subministraments associades. 

Paral·lelament, aquest Pot d’Habitatge garantirà que les persones refugiades 

que lloguin l'habitatge tenguin a la seva disposició llars a cost de lloguer social. 

La diferència entre el cost del lloguer del mercat i la disponibilitat de les 

persones refugiades serà assumit a través del Pot d’Habitatge9.  

La proposta de creació d’uns pot de garantia per a l’habitatge de les 

persones refugiades a Menorca (Veure Annex I) es va aprovar a la reunió 

d’alcaldes de Menorca del mes de desembre de 2017. En aquest document, 

s’especifica la contribució que correspondria a cada consistori, depenent del 

número d’habitants del municipi, tenint sempre en compte la solidaritat entre 

els ajuntaments i el Consell de Menorca. 

La dotació d’aquest pot d’acollida tindrà una durada de dos anys i el Fons 

Menorquí de Cooperació en farà una reserva, rendint comptes d’aquests 

recursos a les institucions públiques. En cas que sigui necessari, es plantejarà a 

les administracions locals una nova dotació per a l’ampliació del pot 

d’acollida sota els criteris de consens aplicats fins ara.  

D’altra banda, en cas que finalment no s’hagi emprat la totalitat d’aquest pot 

d’acollida en tancar-se el programa de dos anys, l’import restant es revertirà 

en projectes de cooperació del Fons Menorquí de Cooperació. 

                                                      
9
 Com ja s’ha comentat anteriorment, serà Creu Roja l’encarregada d’avaluar les persones que 

accedeixen al Pla i hi romanen. En casos excepcionals, com ara els casos de baixa obligatòria del 
programa estatal d’acollida, la Mesa de Coordinació n’estudiarà el cas. 
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2.7.2 Orientació, formació i inserció laboral 

És inqüestionable que el mercat laboral determina la integració. La possibilitat 

de feina és un factor clau per a la cohesió social perquè permet generar els 

recursos suficients per dur una existència autònoma i independent, i assolir 

nivells de prosperitat. Des de la Sociologia de les Migracions, autors com C. 

Solé10 i d’altres, exposen que la integració ocupacional és concebuda per part 

de les persones nouvingudes com el primer pas en l’acceptació progressiva 

d’institucions, creences, símbols i valors de la societat receptora 

També en aquest àmbit, el Protocol d’Acollida planteja el treball transversal de 

totes les institucions de l’illa. Treballar d’una manera coordinada i responsable 

per part de tota la xarxa institucional i empresarial menorquina tindrà efectes 

positius pel conjunt de la societat. Cal tenir en compte que una societat en 

progrés és aquella que incorpora una visió de futur i és responsable i coherent 

en el disseny del seu futur. És ben sabut que una societat que dóna valor a la 

cohesió social i vetlla pels drets humans com a part del benestar de la 

població és una societat sostenible, i aquest grau de sostenibilitat s’ha 

d’aplicar també en les polítiques i iniciatives d’acollida de nouvinguts, doncs 

no cal oblidar que la Unió Europea necessita mà d’obra jove per fer-la 

sostenible 

Des de la coherència amb la transversalitat del projecte d’acollida, dues de les 

principals patronals de l’illa s’han compromès a col·laborar en la promoció 

formativa i laboral de les persones refugiades. Així, PIME-Menorca col·laborarà 

amb la inclusió a través d’itineraris formatius i borses de feina, mentre que la 

patronal hotelera ASHOME ha mostrat una disposició proactiva en la recerca 

de sortides ocupacionals de les persones refugiades a partir de les seves 

competències per poder desenvolupar feines en l’àmbit d’aquest sector. 

Ambdues entitats formalitzaran els seus respectius compromisos mitjançant la 

signatura d’un acord de col·laboració,  

Paral·lelament, el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) té un paper 

fonamental en la formació sociolaboral dels nouvinguts.  

                                                      
10

 Solé, C. (2010): El desafío de la inmigración en un mundo global: La cuestión de la ciudadanía, a El 
desafío de la inmigración en un mundo global. VV AA. Valencia: Club de Roma, Grupo Valenciano; 2010. 



 
 

MENORCA, TERRA D’ACOLLIDA. PROGRAMA D’ACOLLIDA A PERSONES REFUGIADES. 23 
 

2.7.3 La formació lingüística  

La integració de les persones refugiades s’ha d’enfocar des d’una perspectiva 

holística que, en aquest cas, inclou necessàriament el coneixement de la 

llengua com a element de cohesió. En el cas de les persones refugiades que 

completen la primera fase d’acollida a Palma, tenen a la seva disposició un 

programa de formació lingüística en llengua castellana durant la seva estada 

a l’alberg de Platja de Palma, per la qual cosa s’haurà d’avaluar el seu domini 

actual de la llengua en el moment de la seva arribada a Menorca. Depenent 

del seu coneixement real i de les característiques generals d’aquestes 

persones, l’oferta formativa s’adaptarà a les seves necessitats. 

Pel que fa a les persones en edat d’escolarització, diversos centres educatius 

compten amb un servei de reforç lingüístics per als nouvinguts. Sovint, aquest 

servei de reforç lingüístic s’ofereix en coordinació amb els Serveis Socials dels 

ajuntaments. 

En quan a l’oferta de formació existent per a adults, a nivell insular les Escoles 

d’Adults ofereixen cursos d’alfabetització i ensenyament de la llengua a tots els 

municipis. La durada d’aquests cursos és anual (generalment d’octubre a 

maig) i es divideix en nivells acadèmics.  

D’altra banda, l’Ajuntament de Maó ofereix cursos d’acollida, que inclouen 

formació lingüística en castellà i català. 

També es contempla la possibilitat d’organitzar aquesta formació des del 

voluntariat, a través d’iniciatives d’intercanvi lingüístic o de la impartició de 

cursos a mida. 

En qualsevol cas, es garanteix la disponibilitat d’una oferta adequada per a 

l’aprenentatge lingüístic. 

2.7.4 Alineació les estructures i serveis existents 

 L’educació 2.7.4.1

 Pel que fa a l’educació reglada, les persones refugiades hi podran 

accedir des del mateix moment de la seva arribada a Menorca. Convé 

emfatitzar el paper destacat de Menorca en la promoció de l’educació 
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de 0 a 6 anys, que incidirà en facilitar la integració social d’aquestes 

famílies. 

D’altra banda, aquesta oferta educativa es complementa amb els 

programes dels centres d’educació per persones adultes de cada 

municipi i la Universitat de les Illes Balears. 

 La sanitat 2.7.4.2

A les persones refugiades se’ls assigna automàticament una targeta 

sanitària des de la primera fase del programa d’acollida i amb aquesta 

targeta podran accedir automàticament a l’assistència sanitària 

pública als centres sanitaris de Menorca. 

 Els serveis socials 2.7.4.3

Els serveis socials són el conjunt de prestacions que tenen com a 

objectiu el benestar i la millora de la qualitat de vida i de les condicions 

socials i econòmiques dels ciutadans, amb una incidència especial en 

la supressió i el tractament de les desigualtats socials. Els principis als 

quals s'han de sotmetre són, entre molts d'altres, la universalitat, la 

integració, la participació, la solidaritat i la igualtat.  

Els serveis socials municipals són el primer nivell del sistema públic de 

serveis socials. Constitueixen el punt d'accés als serveis socials i la 

garantia de proximitat a les persones usuàries en els àmbits personal, 

familiar i social11. 

En el cas de les persones procedents de l’alberg de Palma, els Serveis 

Socials seguiran els protocols de derivació establerts, per tal que es 

pugui fer una atenció i seguiment complerts i continuats al municipi de 

reubicació. 

 L’orientació i l’assessorament jurídic 2.7.4.4

L’Oficina d’Informació i Integració a l’Immigrant (OFIM) és el servei 

d'informació, assessorament i orientació en matèria d'immigració i 

                                                      
11

 Text extret de la pàgina de l’Ajuntament des Mercadal: http://www.aj-
esmercadal.org/Contingut.aspx?IdPub=9151 
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estrangeria, desenvolupat durant l'any 2016 a l'illa de Menorca sota el 

Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Serveis Socials i 

Cooperació del Govern Balear i el Consell Insular de Menorca. 

La seva missió és desenvolupar programes i serveis adreçats a la 

població immigrada i nouvinguda, i a la població en general, amb la 

finalitat de normalitzar i facilitar l'acollida i integració de les persones 

nouvingudes en tots els aspectes de la vida diària. 

2.8 Actors que intervenen en el Protocol 

La idea de la responsabilitat compartida en el procés d’integració i la 

transversalitat social són dues premisses de base del Pla d’acollida, de manera 

que a més de les administracions locals es fa indispensable la coordinació i 

complementarietat amb d’altres actors socials, com ara les organitzacions 

empresarials, els col·legis professionals, les plataformes ciutadanes y les ONG 

entre d’altres, atès que el diàleg social esdevé un element clau de la 

integració.  

Tanmateix, els municipis i les entitats locals mantenen el deure d’articular les 

condicions necessàries per a la integració de les persones refugiades per tal 

d’afavorir la convivència i avançar cap a una societat cohesionada i justa. 

2.8.1 Creu Roja com a entitat gestora  

És l’entitat delegada per l’Estat espanyol a la nostra Comunitat Autònoma 

per a la gestió del programa estatal d’acollida i integració a les Illes Balears 

de les persones refugiades.  

Creu Roja gestiona les diferents etapes del programa d’atenció a les 

persones refugiades. Tanmateix, a través d’un conveni de col·laboració 

amb el Fons Menorquí de Cooperació, podrà proposar el trasllat de 

persones refugiades, sempre que aquestes hi estiguin d’acord, als municipis 

de Menorca per cobrir-hi la segona fase del programa, que consisteix en la 

integració d’aquestes municipis a la societat d’acollida després d’haver 

passat un període de sis mesos en un alberg de primera atenció.  
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2.8.2 El Fons Menorquí de Cooperació 

El Fons Menorquí de Cooperació és una agrupació que proposa i 

desenvolupa les polítiques de cooperació a Menorca, a través de l’impuls, 

el finançament i la realització d’accions i projectes.  

El Fons acompanya les entitats menorquines, públiques i privades, per tal 

que puguin fer front als reptes globals que incideixen en l’àmbit local.  

La seva raó de ser és contribuir al canvi global perquè les poblacions més 

desafavorides puguin assolir un desenvolupament sostenible i l’exercici ple 

dels seus drets. 

Des de fa més de dos anys, el Fons Menorquí de Cooperació ha assumit un 

paper aglutinador i coordinador de les iniciatives públiques i socials per 

articular la resposta de Menorca a aquest repte humanitari, a través de 

tres línies de treball: la sensibilització, l’actuació en fronteres, i l’acollida de 

persones refugiades a Menorca, elaborant aquest Pla d’Acollida. 

2.8.3 Les entitats locals 

Les entitats locals són les impulsores del Pla d’Acollida i les que, a través del 

Fons Menorquí de Cooperació, faciliten les prestacions i els serveis 

necessaris per cobrir les necessitats bàsiques de les persones refugiades. 

Les competències fixen que el paper dels municipis i, en definitiva, de les 

administracions locals, és subsidiari en la primera fase d’acollida, però és 

evident que la seva implicació resulta determinant en la segona i la 

tercera etapa, d’integració i independència, respectivament. És aquí on 

l’àmbit local pot intervenir en aquells casos en que les persones refugiades 

a Menorca, tot i l’assignació rebuda per part del programa estatal de 

protecció internacional, no puguin fer front a les despeses lligades a les 

seves necessitats materials bàsiques (habitatge, manutenció En tot cas, les 

accions de les entitats locals han d’anar acompanyades necessàriament 

d’itineraris integrals d’inserció per tal d’afavorir l’autonomia de les persones 

refugiades i la seva inserció plena.  

L’acollida de persones refugiades a Menorca és una tasca que serà 

coordinada pel Fons Menorquí de Cooperació i en la qual s’hi implicaran 

els vuit ajuntaments de la illa i el Consell Insular.  
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2.8.4 Entitats empresarials i col·legis professionals 

Es cercarà la necessària implicació de les patronals empresarials de l’illa, 

com ara ASHOME i PIME.   

Dins de la seva motivació de treball transversal, aquest pla d’acollida 

també té previst oferir als col·legis professionals de l’illa la possibilitat 

d’integrar-se al programa d’acollida i integració mitjançant la signatura de 

convenis de col·laboració amb el Fons Menorquí de Cooperació. Es 

contactarà amb la delegació del col·legi de Psicòlegs,  d’Infermeria i de 

Treball Social i Educació Social, així com el col·legi d’Advocats..  

2.8.5 Les plataformes ciutadanes i entitats 

L’articulació del teixit associatiu i participatiu és un dels eixos que, sens 

dubte, contribueixen a la cohesió social, donat que una cultura pública 

comuna esdevé la millor eina per generar una ciutadania inclusiva i alhora 

lluitar contra els perjudicis i els estereotips 

A nivell ciutadà s’han constituït dues plataformes ciutadanes, Benvinguts 

Refugiats i A Menorca som refugiats, la implicació de les quals en el procés 

d’acollida i integració d’aquestes persones serà fonamental per al 

desenvolupament exitós del programa. 

També es contempla incorporar d’altres entitats de l’illa per tal de reforçar 

el procés d’acollida i afavorir la integració. Per aquesta raó, es preveu 

establir contacte amb Caritas, entre d’altres, tot entenent que poden 

contribuir a millorar el procés.   

2.8.6 El voluntariat 

Un repte d’aquest Protocol és canalitzar la solidaritat ciutadana que es 

pugui articular a través del voluntariat.  
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2.9 Procés d’accés al Programa d’Acollida 

Les fases previstes a l’acollida de persones refugiades a Menorca són les 

següents: 

2.9.1 Fase informativa 

a) A l’alberg de Palma, Creu Roja Mallorca informarà a les famílies 

que estan assolint la primera fase d’acollida de la possibilitat de 

cursar la segona fase a Menorca.  

Prèviament, el Fons Menorquí haurà elaborat un dossier amb 

informació sobre l’illa i la seva voluntat d’acollir. 

b) En el cas de que hi hagi famílies interessades, Creu Roja Mallorca 

ho farà saber al Fons Menorquí de Cooperació dos mesos abans 

de l’assoliment de la primera fase mitjançant l’ompliment de la 

Fitxa de la unitat familiar (Annex IV), on s’especifiquen les dades 

generals sobre els membres d’aquesta família i les seves 

característiques i necessitats pròpies. 

2.9.2 Preparació de l’acollida 

a) La Mesa per a l’Acollida en serà informada i el Fons Menorquí i 

Creu Roja començaran les gestions de recerca d’habitatge i 

feina, alhora que s’activaran els mecanismes per tal de garantir 

una acollida integral.   

b) Pel que fa a l’habitatge, el Fons Menorquí de Cooperació 

valorarà si, a partir dels ajuts per al lloguer i la manutenció que les 

persones rebran del programa de protecció internacional, serà 

necessari fer alguna aportació del Pot d’Habitatge. En cas 

afirmatiu, es posarà en contacte amb el/la llogater/a per signar 

un acord que permeti el re-lloguer de l’habitatge per part del 

Menorquí de Cooperació. La intermediació del Fons Menorquí de 

Cooperació té com a únic objectiu garantir el dret a un 

habitatge per a les persones refugiades amb les condicions 

fixades en el Pla Estatal d’Acollida. Per aquesta raó, el Fons 

Menorquí de Cooperació, en el marc del programa d’acollida i 

com a una acció més d’aquest, llogarà l’habitatge a preu de 
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mercat i la persona refugiada n’hi retornarà la part corresponent 

al cost del lloguer social. El preu es fixarà d’acord amb Creu Roja.  

c) Si les gestions de recerca de feina i habitatge es compleixen amb 

èxit, el Fons Menorquí de Cooperació informarà a la Mesa per a 

l’Acollida del municipi on s’allotjaran les persones acollides i es 

posarà en contacte directament amb els Serveis Socials de 

l’Ajuntament del municipi on s’acolliran aquestes persones per tal 

de planificar amb els serveis municipals i insulars la resta de 

gestions, com ara la recerca de formació lingüística i laboral per 

als membres de la família que ho requereixin. 

d) El Fons Menorquí de Cooperació respondrà a Creu Roja 

positivament en el cas d’acceptació dins un termini màxim de 10 

dies després de rebre la proposta.  

2.9.3 La derivació a Menorca  

a) Creu Roja, com a entitat que gestiona l’acollida, revisarà la 

conveniència del trasllat de la persona o nucli familiar i en 

donarà confirmació per escrit al Fons Menorquí de Cooperació.  

b) Així mateix, i respectant tots els drets relacionats amb la 

protecció de dades de l’expedient, Creu Roja farà arribar al 

Fons tota la informació necessària per poder abordar el cas 

amb garanties. L’entitat derivant també haurà d’informar de 

qualsevol incidència o conflicte que hi hagi pogut haver durant 

la primera fase amb la persona i/o nucli de convivència.   

c) El trasllat es confirmarà a les persones refugiades només quan 

s’hagin tancat tots els procediments.  

2.9.4 Arribada a Menorca de les persones refugiades 

a) El Fons Menorquí de Cooperació coordinarà amb Creu Roja 

Mallorca i Creu Roja Menorca el trasllat d’aquestes persones a la 

nostra illa. El Fons Menorquí de Cooperació serà l’encarregat de 

reservar els bitllets d’avió per als membres de la família. 

b) El Fons Menorquí de Cooperació, de manera coordinada amb 

Creu Roja Menorca, n’organitzarà la rebuda a l’aeroport i el 

trasllat a la seva llar.  
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c) En el cas de persones que hagin arribat a Menorca pel seu 

compte i que hagin sol·licitat l’asil, Creu Roja serà l’encarregada 

de valorar si aquestes persones compleixen el perfil per accedir 

al programa d’aquest pla d’acollida (punt 2.6 – Les places 

d’acollida previstes). De ser així, es seguirà el mateix protocol a 

partir d’aquest punt. 

d) Els serveis socials es reuniran amb aquestes persones per fer-los 

una primera entrevista, en la qual es contrastarà la informació 

de la Fitxa de Família, es detectaran necessitats 

complementàries i es derivarà la família als serveis que li 

pertoquin. 

2.9.5 Acompanyament i seguiment durant l’estada 

a) El Fons Menorquí farà les gestions necessàries per tramitar 

mensualment els costos del lloguer  i recuperar-ne la part 

corresponent a la unitat familiar.  

b) El Fons Menorquí, els Serveis Socials i també voluntariat, en cas 

que n’hi hagi, s’encarregaran de l’acompanyament durant 

l’estada 

c) Mentre, Creu Roja farà el seguiment i l’avaluació del Pla Estatal 

2.9.6 Seguiment i avaluació del Protocol local 

a) S’acordaran uns objectius i indicadors entre el Fons Menorquí i 

Creu  Roja 

b) La Mesa per a l’Acollida es reunirà de manera ordinària, com a 

mínim, cada tres mesos, i de manera extraordinària totes 

aquelles vegades que esdevingui necessari.  

c) Creu Roja preparà el tancament de la fase d’integració i, 

juntament amb el Fons, s’elaborà la pertinent memòria.   

2.9.7 Finalització de la fase d’integració i inici de l’autonomia 

a) Es preveu que, en completar la fase d’integració, la família ja 

haurà aconseguit una ocupació que li doni ingressos, per la qual 

cosa la tercera fase es caracteritza per la retirada dels ajuts del 

programa estatal d’acollida i els del pot d’habitatge. En aquesta 

fase, les persones refugiades ja s’hauran integrat completament 
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dins un sistema normalitzat d’integració sociolaboral i poden 

necessitar assistència o suport eventual o esporàdic en 

determinades àrees, fent especial èmfasi en tot allò relacionat 

amb la formació i integració al mercat laboral. 

b) En finalitzar aquesta tercera fase, Creu Roja haurà de fer una 

avaluació final de tot el procés des de l’arribada de les persones 

refugiades a Menorca, fent un recull dels punts que han funcionat 

i els que no i elaborar propostes de millora. Aquest informe serà 

compartit amb la Mesa de Coordinació de l’Acollida. 

2.10 Coordinació entre entitats 

a) Comunicació presencial i/o telefònica i/o per correu electrònic 

entre el Fons Menorquí i Creu Roja 

b) Els Fons Menorquí de Cooperació i Creu Roja Menorca 

coordinaran l’acompanyament per a les gestions d’integració 

necessàries, tant pel que fa a la gestions de salut, l’escolarització 

dels infants, la gestió dels cursos de formació lingüística i laboral, 

les gestions relatives a la salut, etc. Per portar a terme aquestes 

gestions, es podrà demanar la col·laboració de persones 

voluntàries tant dels Ajuntaments com de Creu Roja o d’altres 

entitats i plataformes 

2.11 Procés d’intervenció i temporalitat del Protocol 

El període d’estada un cop tancats tots els procediments que ho possibilitin 

serà de 12 mesos.  

a) La persona usuària haurà de signar un document d’entrada a 

l’habitatge, amb la normativa i la LOPD. 

b) En casos excepcionals i que Creu Roja ho consideri convenient, 

prèvia avaluació conjunta, es valorarà la sortida o una pròrroga 

de 6 mesos.  

c) Casos complexes de pròrrogues seran valorats per la Mesa per a 

l’Acollida 
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d) Es recomanable treballar un protocol de sortida per part de Creu 

Roja, tant pel que fa al mode com a la temporalitat.  

2.12 Criteris expulsió del Protocol 

a) Ser expulsat/da del programa d’Acollida Estatal 

(excepcionalment, es podria valorar la situació en la Mesa per a 

l’Acollida) 

b) Abandonar voluntàriament de forma injustificada la plaça 

c) Incompliment de les obligacions i compromisos adquirits per part 

de la persona destinatària 

d) Fer un mal ús de l’habitatge i dels equipaments 

e) Quan per dret o omissió es vulnerin els drets d’altres persones 

residents o del personal tècnic que hi intervé i/o quan es dificulti 

greument la convivència. Es posarà atenció especial a temes 

lligats a la violència masclista.  

f) En cas que durant la fase d’integració a Menorca es produeixi un 

canvi de caire administratiu en la situació d’aquestes persones 

que incidís en les ajudes del programa estatal d’acollida, Creu 

Roja n’informarà al Fons Menorquí i aquest traslladarà la situació a 

la Taula per a l’Acollida per tal de valorar les noves 

circumstàncies i la permanència o no en el Programa.  

2.13 Mecanismes de seguiment i avaluació 

Es crearà una Mesa per a l’Acollida, que serà la responsable del 

seguiment del Pla i l’encarregada d’avaluar aquelles circumstàncies 

que se’n derivin. Es reunirà de manera ordinària, com a mínim, cada 

tres mesos, i de manera extraordinària totes aquelles vegades que 

esdevingui necessari. 

La Mesa estarà integrada per dues comissions: la comissió política i la 

comissió tècnica. La comissió política estarà formada per la 

representació institucional de la conselleria de Benestar i també de 

Cooperació, així com de la presidència del Fons i les regidories de 

cooperació de dos municipis, que seran prèviament elegits de 
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manera consensuada. També en formarà part una representació 

institucional de Creu Roja Menorca.  

Mentre, la comissió tècnica estarà formada per personal tècnic del 

l’OFIM, de Creu Roja i del Fons Menorquí. Ambdues comissions podran 

convidar altres agents en funció dels assumptes d’interès a tractar.  

Les comissions es reuniran sempre que les circumstàncies ho 

requereixin, si bé la comissió tècnica haurà de mantenir una 

comunicació fluida i amb periodicitat setmanal, com a mínim, a partir 

del moment en que s’endegui el procés.  

El Fons Menorquí de Cooperació serà l’encarregat de la coordinació 

del Pla d’acollida  de convocar la Mesa, que es reunirà a partir de 

l’aprovació del pla, abans de la recepció i acollida i durant els dos 

anys de durada, una vegada cada quatre mesos. 

Tant la Mesa com les diferents comissions podran convidar diferents 

agents especialitzats per tractar els assumptes que es considerin 

d’interès.  

Es definiran amb Creu Roja uns objectius específic s i uns indicadors 

d’avaluació.   

Anualment, el Fons s’encarregarà d’elaborar la memòria 

corresponent.  

2.14 Pressupost i despeses 

Les persones refugiades que arribin a Menorca derivades del programa 

estatal d’acollida reben una prestació econòmica per mor del concert 

entre el govern central i Creu Roja.  

L’aportació del Fons Menorquí, a càrrec del pressupost de 2018, servirà 

fonamentalment per complementar les despeses d’accés a 

l’habitatge, sense perjudici que la coordinació i implementació del 

Protocol en pugui generar d’altres.   

Aquest protocol s’ha dissenyat per complementar, en la mesura del 

possible, el programa estatal d’acollida a Menorca, finançat pel 
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Ministeri de Treball i Seguretat Social i gestionat per la Creu Roja. Les 

despeses que es contemplen en aquest moment per a la seva 

execució són les següents: 

a) Per a la presentació del pla a l’alberg de Palma 

i) Material per a la presentació del pla d’acollida (pendent 

d’estimació) 

ii) Despeses de desplaçament a l’alberg (pendent d’estimació) 

 

b) Per a la primera visita de les persones refugiades a Menorca 

i)    Desplaçaments (avió i desplaçament per l’illa) (pendent    

d’estimació) 

ii) Despeses de les persones d’acompanyament (pendent 

d’estimació) 

c) Per al desplaçament a Menorca de les persones refugiades 

i) Desplaçaments (bitllets d’avió i desplaçament cap a 

l’allotjament) (pendent d’estimació) 

 

d) Per a la coordinació del pla 

i) Despeses de contractació del personal de coordinació 

(pendent d’estimació) 

ii) Despeses de desplaçament del voluntariat per a 

acompanyaments a les persones refugiades per a tràmits 

sanitaris i administratius. (pendent d’estimació) 

 

e) Per a garantir l’allotjament de l’allotjament a cost de lloguer social.     

Previsió feta per a 39 persones (113.400€) – Pot d’acollida: Annex I.  

 

En el cas de despeses extres, la Mesa per a l’acollida es reunirà i resoldrà.  
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2.15 Protocol d’implementació del Pla local d’Acollida 

  

ACTIVITATS INDICADORS RESPONSABLE RECURSOS CRONOGRAMA

Elaboració de material informatiu 

sobre Menorca

Nº de documentació audiv isual 

preparada

100% presentació informàtica

Fons Menorquí Moderats Mes 1

Enviament del material a l'alberg de 

Palma

El 100% del material enviat arriba 

a l'alberg 

Fons Menorquí Moderats Mes 2

Presentació a les persones refugiades 

de l'opció de realitzar la fase 

d'integració a Menorca

Nº de persones convocades

assistents a la presentació

Nº persones assistents

Creu Roja i 

Fons Menorquí 

Moderats Mes 2

Comunicació al Fons Menorquí del 

número de persones interessades

Document de comunicació

Fitxa unitat familiar emplenada

Creu Roja Moderats Mes 2

PREPARACIÓ DE L'ACOLLIDA

Reunir la Mesa per a l'Acollida per 

endegar el dispositiu

Mesa per a l'acollida constituïda

Mesa per a l'acollida convocada

Nº persones assistents

Acta de la reunió

Fons Menorquí Moderats Mes 2

Contractar personal tècnic per a la 

gestió de l'acollida

Document d'oferta d'ocupació

Nº sol·licituds i entrev istes fetes 

Contracte laboral

Fons Menorquí Mitjans Mes 2

Recerca d'habitatges de lloguer Nº gestions realitzades amb 

inmobiliàries i altres

Fons Menorquí 

Creu Roja

Moderats Mes 2

Comunicació de l'acceptació 

d'acollida a Creu Roja

Document de comunicació Fons Menorquí Moderats Mes 2

Formalització del contracte de lloguer Contracte signat Fons Menorquí  Rellevant Mes 3

Informar els Serveis Socials del 

municipi d'acollida i reunió de 

coordinació

Document de comunicació i 

acta de la reunió

Fons Menorquí Moderats Mes 3

Contactar amb plataformes, entitats i 

persones voluntàries per articular 

col·laboracions en l'acompanyament

Convocatòria de la reunió

Acta de la reunió

Fons Menorquí Moderats Mes 3

Confirmar per escrit el trasllat i la 

informació susceptible d'interès per a 

l'acollida

Documentació de comunicació Creu Roja Mes 3

Confirmar el trasllat a les persones 

refugiades

Reunió amb les persones 

implicades

Creu Roja Mes 3

Preparar la documentació pel trasllat Expedient de documentació Creu Roja Mes 3

Reservar i comprar els bitllets pel 

trasllat

Factura de la compra Fons Menorquí Mitjans Mes 3

ARRIBADA A MENORCA

Rebre les persones refugiades a 

Menorca

Quilometratge pel Trasllat al port 

o a l'aeroport

Fons Menorquí Moderats Mes 3

Traslladar a la llar Quilometratge pel trasllat a la llar Fons Menorquí Moderats Mes 3

Acompanyar a la primera entrevista 

amb els Serveis Socials

Document de citació Fons Menorquí 

Serveis Socials

Moderats Mes 3

Derivar als Serveis corresponents informe dels Serveis Socials Serveis Socials Moderats Mes 3

Signar document de compromisos  

persones refugiades amb Fons 

Menorquí

Document de compromís signat Fons Menorquí Moderats Mes 3

Coordinar amb Creu Roja de les 

gestions d'acompanyament a serveis 

de sanitat, educació, formació…

Nº de contactes telefònics, 

correu electrònic o reunions 

presencials

Fons Menorquí 

Creu Roja

Moderats Mes 3

Pagar el lloguer cada mes Ingrés al compte bancari i 

justificant

Fons Menorquí Rellevant Mes 3-15

Cobrar la part corresponent a la unitat familiarIngrés al compte bancari i 

justificant

Fons Menorquí Mitjans Mes 3-15

Acompanyaments per a la integració Nº v isites, trobades o reunions, 

documentació de citació

Fons Menorquí

Serveis Socials

Voluntariat

Moderats Mes 3-15

Seguiment i avaluació del Pla Estatal Informe de seguiment resultant Creu Roja Mes 3-15

Trobades de la Mesa per a l'acollida Ordre del dia de les reunions

Acta de les reunions

Fons Menorquí Moderats Mes 3-15

Definir objectius i indicadors amb 

Creu Roja

Objectius i indicadors definits Creu Roja

Fons Menorquí

Moderats Mes 1-15

Preparar el tancament de fase d'integracióProtocol Programa Estatat assolit Creu Roja Mes 15

Elaborar memòria Memòria elaborada i difosa Creu Roja

Fons Menorquí

Mitjans Mes 15

FASE INFORMATIVA

DERIVACIÓ A MENORCA

ACOMPANYAMENT I SEGUIMENT DURANT L'ESTADA

MECANISMES DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PROTOCOL LOCAL
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3.1 ANNEX I. Proposta de creació d’uns fons de garantia per a l’habitatge 

de les persones refugiades a Menorca 

 

Presentació 

D’ençà la tardor de 2015, data en que milers de persones que fugint de la 

guerra, la persecució i la violència, intenten arribar a Europa, a Menorca, s’han 

succeït les mobilitzacions ciutadanes i els manifestos polítics en defensa dels 

drets de les persones refugiades. Ara s’avança en la voluntat acollidora de la 

nostra illa a través de l’elaboració del Pla d’Acollida, que possibilitarà de 

manera efectiva i integradora l’acollida de persones demandants de 

protecció internacional o refugiades a Menorca. També servirà per definir els 

instruments, els mecanismes i els processos necessaris que faran viable 

l’acollida des d’un plantejament integral.  

L’eix central de qualsevol pla d’acollida és la disponibilitat d’habitatge, que, 

òbviament, ha d’anar lligada a la possibilitat d’oferir feina a les persones que 

vindran i d’integrar-los mitjançant formació lingüística, cultural i professional. 

Si bé és cert que la Unió Europea ha deixat passar molt de temps des que es va 

comprometre, el 22 de setembre de 2015, a acollir i reubicar 160.000 de les 

persones refugiades actualment a Itàlia i Grècia, l’avantatge de trobar-nos en 

aquest punt és que disposem d’experiències a altres indrets de l’estat espanyol 

i d’arreu del planeta que ens ajuden a aprendre i a posar-nos en perspectiva 

de cara a la preparació de l’acollida.  

Una de les experiències més recents en aquest sentit el trobem al Programa 

Llar, desenvolupat per la Creu Roja en conveni amb el Consell Insular de 

Menorca, que va demostrar ser una iniciativa efectiva i amb bons resultats, 

durant els anys en que va estar vigent. També ens hem guiat per la recent 

publicació, l’octubre del 2016, del Pla Integral a persones sense llar i en risc 

d’exclusió residencial 2017-2021, per part de la Comissió Tècnica d’Habitatge 

del Consell Insular, i veiem amb bons ulls iniciatives com el conveni de 

col·laboració signat el mes passat entre l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI) i 

l’Ajuntament de Maó per al desenvolupament del programa de captació 

d’habitatge lliure per a la seva posterior destinació a lloguer social. 
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Per aquest motiu ens ha semblat interessant i convenient la creació d’un fons 

comú o pot d’habitatge, que faciliti la contribució de tots els governs locals i 

garanteixi la possibilitat de llogar habitatges a preu de mercat per oferir-los a 

les persones acollides en modalitat de lloguer social. 

 

El Pot d’Habitatge per a Persones Refugiades: un fons comú per poder oferir 

lloguer social 

La fórmula de mediació entre els propietaris i les persones que volen llogar 

habitatge feta servir al Programa Llars, ens sembla la més adient per a totes les 

parts. D’una banda, els llogaters tenen garantit el cobrament del lloguer 

durant el temps del contracte, així com de les despeses de subministraments 

associades, mentre que les persones que lloguen l’habitatge tenen a la seva 

disposició llars a cost de lloguer social (150€), import que es veurà 

complementat pel pot d’habitatge fins a assolir-ne el preu de mercat del 

lloguer. 

 

Per a la constitució del Fons de Garantia per a l’Habitatge de les Persones 

Refugiades, hem fet l’estimació de les despeses de lloguer per al contingent 

total de persones que tenim previst acollir. D’aquesta manera, el contingut 

econòmic total d’aquest fons hauria de ser de 113.400€, que inclouria les 

despeses de lloguer de fins a 14 habitatges per a les 39 persones acollides 

durant els 18 mesos de durada d’aquesta segona fase de l’acollida.  

Aquest fons de garantia, que seria supervisat per una Comissió d’Habitatge, 

formada per una representació de les 8 corporacions locals de l’illa, la 

Conselleria de Serveis Social i la de Cooperació del Consell Insular, l’Oficina 

d’Habitatge del Consell Insular i Creu Roja, i coordinada pel Fons Menorquí de 

Cooperació, es nodriria de les aportacions econòmiques del Consell Insular de 

Menorca (30%) i dels ajuntaments de l’illa (70%).  

Respecte de la dotació del Pot, les administracions locals de Menorca 

aportaran l’any 2018 l’import corresponent a la meitat del total computat a 

través de la seva contribució anual al Fons Menorquí, mentre que la meitat 

restant serà complementada pel propi Fons Menorquí.  Les aportacions de 
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cadascú dels municipis de l’illa seria la meitat proporcional al número de 

persones acollides al seu càrrec, calculat a partir del criteri poblacional, com 

ja s’ha indicat anteriorment. Aquestes dades es detallen al final d’aquest 

document. 

La vigència d’aquest Pot d’Acollida serà paral·lela a la del Pla d’Acollida, 

prevista per a 2 anys, a comptar des de la signatura del conveni entre Creu 

Roja i el Fons Menorquí de Cooperació. En el cas que es necessiti ampliar el pot 

per qualsevol motiu, la Mesa de Coordinació de l’Acollida es reunirà per 

estudiar-ho. D’altra banda, els possibles romanents del Pot d’Acollida, en 

esgotar-se els seus dos anys de vigència, revertiran en els pressupostos del Fons 

Menorquí de Cooperació. 

 

Compromís i accions transversals; les paraules clau 

Davant d’una situació humanitària com la que estem vivint a la regió, pensem 

que és necessari arromangar-nos i fer feina en equip. La solució a situacions 

com aquestes passa per desenvolupar accions transversals i globals. Per això, 

el pla d’acollida intentarà reflectir aquesta necessitat d’un treball transversal, 

on les administracions públiques, les entitats locals i la ciutadania puguin 

contribuir a construir una societat solidària i útil.  

El primer pas cap a la definició d’un pla d’acollida conjunt es veuria reflectit en 

la creació d’aquest pot comú d’habitatge.  
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CONSTITUCIÓ DEL POT D’HABITATGE 

A. Càlcul del cost de lloguer per persona acollida (prorrateig) 

Nombre d’habitatges previstos (39 persones acollides):  14 

Durada de la 2a fase d’acollida:  18 mesos* 

Cost del lloguer per unitat familiar (preu mitjà de mercat 

per a un pis de 2 habitacions a Maó): 
600€ 

Part del lloguer que aportarà cada unitat familiar (lloguer 

social): 
150€ 

Part del lloguer mensual que aportarà el Pot d'Habitatge: 450€ 

 

*L’acollida serà de 12 mesos, tot i que es podrà prorrogar 6 mesos més. 

 

B. Detall d’aportacions d’institucions al Pot d’Habitatge 

Contingut total del fons d'habitatge (Import net del 

lloguer x 14 habitatges x 18 mesos): 

113.400€ 

Aportació del Fons Menorquí de Cooperació (50%) 56.700€ 

Aportació dels ajuntaments de l'illa al fons (35%): 39.690€ 

Aportació del Consell Insular de Menorca (15%): 17.010€ 

Cost per persona refugiada per als ajuntaments* (18 

mesos): 

 

1.018€ 

 

 

*Detall d’aportacions al Pot d’Habitatge per ajuntament 

Ciutadella (a càrrec de 12 persones) 12.216€ 

Maó (a càrrec de 12 persones) 12.216€ 

Alaior (4 persones) 4.072€ 

Es Castell (3 persones) 3.054€ 

Sant Lluís (3 persones) 3.054€ 

Es Mercadal (2 persones) 2.036€ 

Ferreries (2 persones) 2.036€ 

Es Migjorn Gran (1 persona) 1.018€ 

 79.702€ 
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3.2 ANNEX II. La primera fase del programa estatal d’acollida: l’alberg  

 

L’ALBERG 

 

L’edifici és un antic alberg juvenil que estava en desús. El Govern balear l’ha 

condicionat. Les habitacions estan situades a la primera, segona i tercera 

planta. La majoria de les quals Totes les habitacions són dobles, donen a 

l’exterior i tenen una petita terrassa. A la plata baixa hi ha la recepció ample, 

les oficines i una sala polivalent per a estudi o trobada. Al soterrani, hi ha una 

altra sala amb taules de menjador i la cuina, la qual no està preparada per 

cuina, de manera que el menjar s’ofereix a través d’un servei de càtering.  

El centre es regeix a partir de normes de funcionament comunitari. Hi ha un 

servei de neteja per a zones comunes, però les persones resident també hi ha 

de contribuir, a més de fer-se càrrec de la neteja de les habitacions. Els 

menjars es serveixen en les hores dels àpats. Les persones usuàries tenen accés 

a una gelera comunitària. El centre és obert i es tanca a les nits, a partir de les 

00.30h.  

Actualment, a l’edifici s’estan fent obres per a dotar-lo de sortida 

d’emergència i deixar preparada la possibilitat d’instal·lar-hi un ascensor i fer-lo 

accessible a persones amb discapacitat física.  

Té capacitat per a 50 places.  

La gestió del centre està a càrrec de Creu Roja de Balears, per designació 

directa del Govern central, que és té la competència en la gestió i atenció a 

les persones refugiades. Ni les comunitats autònomes, ni els Consells ni els 

ajuntaments estan autoritzats a gestionar els centres de primera acollida per a 

persones refugiades.  

El personal del centre és de Creu Roja i està format per 1 plaça de coordinació 

de centre, 6 de monitors, 2 treballadors socials, 1 educadora, 1 tècnic de 

voluntariat, 1 d’advocat a ½ jornada i 1 de psicòleg. També s’ofereixen classes 

d’alfabetització i d’espanyol.          
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3.3 ANNEX III. Conveni de col·laboració entre Creu Roja i els Fons 

Menorquí de Cooperació 

 

Acta de la reunió a Palma de Mallorca per plantejar un conveni de 

col·laboració amb Creu Roja 

El 26 de setembre de 2017 es van reunir a l’alberg de Palma de Mallorca 

representants de Creu Roja, del Fons Menorquí de Cooperació i del Consell 

Insular de Menorca. Per part de Creu Roja, van assistir a la reunió na Dolça 

Feliu, directora de Inclusió Social de la Creu Roja Balears i en Tomeu Pons 

Huguet, president de la Creu Roja de Sant Lluís-Menorca. Per part del Fons 

Menorquí de Cooperació, na Marga Benejam, gerent del Fons Menorquí de 

Cooperació i en Dani Márquez, encarregats de redactar d’aquest document, i 

per part del Consell Insular de Menorca, en Miquel Àngel Maria, conseller de 

Cultura i Educació. 

Durant la reunió es va poder visitar l’alberg on estan acollides les persones 

refugiades de les Illes Balears, es van poder conèixer de primera mà les rutines 

que es desenvolupen a l’alberg, el procediment que es segueix quan les 

persones refugiades superen la primera fase d’acollida i la casuística que es 

produeix en aquests casos. 

Es va constatar que haver de deixar l’alberg en acabar la primera fase 

d’acollida no sempre és senzill i que un dels problemes és l’allotjament i la 

disponibilitat desigual de serveis a la ciutat de Palma i a la resta de municipis. 

Per aquest motiu, i amb l’objectiu de justificar la idoneïtat de Menorca com a 

illa d’acollida, es va exposar la visió del Fons Menorquí de Cooperació i del 

Consell Insular de Menorca i es va convidar a Creu Roja de Mallorca a derivar 

persones refugiades a la nostra illa, tot exposant les infraestructures i serveis 

disponibles i la voluntat de col·laborar en la coordinació de la segona i tercera 

fases d’acollida. Posteriorment a la reunió, el dia xx de xx, es va signar un 

document de col·laboració entre Creu Roja de Mallorca i el Fons Menorquí de 

Cooperació, en el qual s’acordava que Creu Roja informaria al Fons Menorquí 

quan hi hagués una família que estigués a punt d’acabar la primera fase i que 

estaria interessada a venir a Menorca (s’hi inclou el conveni a continuació).  
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE CREU ROJA I EL FONS MENORQUÍ DE 

COOPERACIÓ PER A LA GESTIÓ DE L’ACOLLIDA DE PERSONES REFUGIADES A LA 

ILLA DE MENORCA 

 

Palma de Mallorca, xx de febrer de 2018 

 

 

REUNITS 

D’una part la Sra. .........................................., que actua en nom i representació 

de Fons Menorquí de Cooperació, amb seu social a Ferreries, carrer de la Pau, 

21, 07750 Ferreries, com a ............................, 

 

I d’una altra part Creu Roja, amb seu social a ..................., carrer/avinguda/ 

..................., i amb NIF ....................., que és representada pel Sr. / per la Sra. 

................................................, com a .................................. 

 

 

MANIFESTEN 

I. Que el Fons Menorquí té com a finalitat coordinar, per manament de les 

administracions públiques, la gestió de l’acollida a persones refugiades a 

Menorca 

 

II. Que el Fons Menorquí de Cooperació (FMC) ha dissenyat el Pla d'Acollida de 

Persones Refugiades a Menorca, que recull la planificació i el protocol 

d'acollida de persones refugiades que es desplacin a Menorca dins el 

Programa Global de Protecció Internacional del Ministeri d'Ocupació i 

Seguretat Social. 

 

III. Que Creu Roja (CR) és l’entitat del programa estatal d’acollida i integració 

de les persones refugiades a les Illes Balears i que s’encarrega de desenvolupar 

la primera fase de l'acollida a l'Alberg de Platja de Palma, i les fases segona i 

tercera fora de l'alberg, depenent d’on trobi les condicions necessàries que en 

facilitin la integració òptima d’aquestes persones. 

 

IV. Que, com està documentat al Pla d’Acollida de Persones Refugiades a 

Menorca, l’illa de Menorca té les característiques idònies per acollir a famílies, 

donada la seva oferta i infraestructura de serveis educatius, laborals i de lleure, 

per la qual cosa s'ha establert com a població prioritària d'acollida a Menorca 

les famílies amb o sense fills. 

 

V. I que per tot això, ambdues parts acorden de subscriure aquest conveni de 

col·laboració, que promourà el trasllat de persones refugiades a Menorca, un 

cop finalitzada la fase primera a l'alberg de Palma.  

 

VI. Clàusula protecció de dades 

 

PACTES 

 

PRIMER.- CR està d’acord en coordinar-se amb el FMC per tal de desenvolupar 

les fases segona i tercera d’acollida a Menorca, sense deixar de banda el 



 
 

MENORCA, TERRA D’ACOLLIDA. PROGRAMA D’ACOLLIDA A PERSONES REFUGIADES. viii 
 

compliment de les seves responsabilitats com a entitat gestora oficial del 

programa estatal d’acollida. 

 

SEGON.- Una representació del FMC es desplaçarà a l’alberg de Palma per 

presentar l’oferta d’acollida a Menorca a les persones allotjades en aquell 

moment. 

 

TERCER.- Creu Roja es compromet a informar al Fons Menorquí de Cooperació 

quan una família estigui a punt de finalitzar la primera fase d'acollida a l'alberg. 

Aquesta notificació es farà amb prou temps (2 mesos com a mínim) per tal que 

el Fons Menorquí de Cooperació pugui gestionar la seva acollida. 

Aquesta informació s’enviarà mitjançant la Fitxa de Família que s’adjunta a 

l’Annex V i la resta de documents i informacions que CR consideri que ha de 

posar en coneixement del FMC. 

 

QUART.- Tan bon punt el FMC rebi la informació sobre les persones candidates 

a ser acollides a Menorca, iniciarà la cerca dels recursos necessaris per oferir 

una acollida a aquesta família: allotjament, ocupació, formació i escolarització 

i enviarà una resposta a CR en un termini màxim de 10 dies. El Fons Menorquí 

de Cooperació serà l’encarregar de gestionar el desplaçament d’aquestes 

persones a Menorca. 

 

CINQUÈ.- CR, com a entitat gestora a les Illes Balears de l’acollida i integració 

de les persones refugiades, s’encarregarà de fer avaluació i seguiment sobre el 

funcionament de les fases segona i tercera, per tal de proposar millores i 

corregir els processos que ho necessitin. Els resultats d’aquests seguiments els 

compartirà amb el FMC. 

 

SISÈ.- La vigència d’aquest conveni de col·laboració s’inicia en la data de la 

signatura i mantindrà la seva durada mentre estigui vigent el present Pla 

d’Acollida, sempre que també ho estigui el programa estatal d’acollida i la CR 

en sigui l’entitat gestora a les Illes Balears. 

 

 

I com a prova de conformitat, signen aquest contracte amb duplicat exemplar 

i a un sol efecte, a la ciutat i en la data de l’encapçalament.  

 

 

 

 

 

Per Creu Roja   Pel Fons Menorquí de Cooperació 
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3.4 ANNEX IV. Model de fitxa de la unitat familiar 

 

Nom de la unitat familiar: ……………………………………………………..…….. 

Codi de referència: .......……………………………………………………….…….. 

Nacionalitat / país d’origen: ……………………………………………………...…. 

Nombre d’integrants de la unitat familiar: 

Adults:     

Infants: 0-3 anys: 3-12 anys: 12-16 anys: 16-18 anys: 

 

Data prevista de sortida: __ / __ / ____ 

 

Dades dels integrants de la unitat familiar 

Nom Cognom(s) Edat Rol familiar 

    

    

    

    

 

Indiqueu ocupacions anterior / formació dels membres adults 

Nom Ocupacions anteriors Formació 

   

   

   

   

 

 

Indiqueu llengües que parlen i nivell 

Nom Llengües que parlen (nivell) 

  

  

  

 

Indiqueu destreses concretes (informàtica, jardineria, cuina, etc.) 

Nom Destreses, habilitats, capacitats 

  

  

  

  

 

Comentaris assoliment fase 1: 

 

Altres comentaris: 

 

 

 

Comentaris per part del Fons Menorquí de Cooperació:  
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3.5 ANNEX V. Carta d’adhesió al Pla d’Acollida 

Acollir és un imperatiu per a tot ser humà i per a qualsevol societat amb valors. La 

prioritat de salvar vides i proporcionar un espai de pau i amb garanties de seguretat 

és també una obligació ètica. La situació actual evidencia la necessitat de 

respostes que requereixen d’un abordatge col·lectiu, que es construeixi a partir del 

respecte als drets humans i als principis de solidaritat i fraternitat que fonamenten la 

cultura del projecte europeu. 

El Pla d’Acollida per a persones refugiades que ha elaborat el Fons Menorquí se 

centra  en la integració d’aquestes persones als municipis i en la posterior fase 

d’autonomia. Totes iniciatives contemplades van encaminades a la restitució dels 

drets de les persones refugiades, amb l’objectiu final que aquestes, una volta 

finalitzada la situació de violència o persecució en el seu país, puguin tornar-hi o, si 

ho desitgen, integrar-se en el lloc d’acollida.  

Des del Fons Menorquí entenem que l’acollida ha de ser un projecte compartit per 

tal de poder caminar de manera conjunta cap a una societat justa i cohesionada.  

Per aquesta raó es fa indispensable la implicació i participació de la ciutadania 

illenca, a nivell individual, però també de les de les empreses i de les entitats 

organitzades, com ara les organitzacions empresarials, els col·legis professionals, les 

plataformes ciutadanes y les ONG entre d’altres, atès que el diàleg social esdevé un 

element clau de la integració.  

És per aquesta raó que demanam el vostre suport. Ja sigui a nivell personal o com 

empresa o entitat ciutadana podeu col·laborar en la integració i acompanyament 

de les persones refugiades a Menorca per tal de garantir-les-hi la possibilitat de 

començar una nova vida, en pau i seguretat. 

Si us voleu sumar a aquesta engrescadora iniciativa per adherir-vos-hi o per 

participar-hi en activitats del pla, inscriviu-vos a través d’aquest formulari.  
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Adhesió al Pla d’Acollida de Menorca 

*Obligatori/Obligatorio 

DADES PERSONALS 

NOM / NOMBRE * 

COGNOMS / APELLIDOS * 

DATA DE NAIXEMENT / FECHA DE NACIMIENTO * 

NACIONALITAT / NACIONALIDAD * 

SEXE / SEXO * 

POBLACIÓ / POBLACIÓN * 

ADREÇA / DIRECCIÓN * 

CODI POSTAL / CÓDIGO POSTAL * 

PROVÍNCIA / PROVINCIA * 

TELÈFON FIX / TELÉFONO FIJO 

TELÈFON MÒBIL / TELÉFONO MÓVIL* 

CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO * 

 

LLENGUA PREFERENT DE COMUNICACIÓ / LENGUA PREFERENTE DE COMUNICACIÓN * 

o Català 

o Castellano 

IDIOMES QUE PARLES / IDIOMAS QUE HABLAS * 

o Català / Catalán 

o Castellà / Castellano 

o Anglès / Inglés 

o Francès / Francés 

o Alemany / Alemán 

o Italià / Italiano 

o Àrab / Árabe 

o ALTRES:  

NIVELL D'ESTUDIS / NIVEL DE ESTUDIOS * 

o Sense estudis / Sin estudios 

o Graduat escolar / Graduado escolar 

o Estudis secundaris / Estudios secundarios 

o FP Grau Mig / FP Grado Medio 

o FP Grau Superior / FP Grado Superior 

o Arts i Oficis / Artes y Oficios 

o Estudis universitaris / Estudios universitarios 

o ALTRES:  
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PROFESSIÓ / PROFESIÓN: 

 

TIPOLOGIA DE COL·LABORACIÓ: * 

o Formació / Formación 

o Sensibilització / Sensibilización 

o Tasques administratives / Tareas administrativas 

o Accions puntuals / Acciones puntuales 

o Acompanyament / Acompañamiento 

o Parella lingüística / Pareja lingüística 

o Intèrpret d'àrab / Intérprete de árabe 

o Traductor d'altres idiomes / Traductor de otros idiomas 

o Esports / Deportes 

o Activitats lúdiques / Actividades lúdicas 

o Assistència jurídica / Asistencia jurídica 

o Atenció social / Atención social 

o Atenció psicosocial / Atención psicosocial 

o Atenció sociosanitària / Atención sociosanitaria 

o Atenció ocupacional 

 

LES TEVES MOTIVACIONS /TUS MOTIVACIONES * 

o Escollir mínim 1 opció / Escoger mínimo 1 opción 

o Compromís social / Compromiso social 

o Creixement personal / Crecimiento personal 

o Ocupar el temps lliure / Ocupar el tiempo libre 

o Competències personals i professionals / Competencias personales y 

profesionales 

o ALTRE:  

 

Has fet voluntariat qualque vegada? / ¿Has hecho voluntariado alguna vez? * 

 

LA TEVA DISPONIBILITAT* (Escollir mínim 1 opció / Escoger mínimo 1 opción) 

o Matins / Mañanas 

o Tardes / Tardes 

o Caps de setmana / Fines de semana 

 

 

 

AFEGIR CLÀUSULA PROTECCIÓ DADES * 

 
He llegit i accepto els termes i condicions / He leído y acepto los términos y 
condiciones 
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Adhesió al Pla d’Acollida de Menorca 

*Obligatori/Obligatorio 

DADES DE L’ENTITAT/DATOS DE LA ENTIDAD 

RAÓ SOCIAL / ENTITAT* 

CIF* 

POBLACIÓ / POBLACIÓN * 

ADREÇA / DIRECCIÓN * 

CODI POSTAL / CÓDIGO POSTAL * 

 

PERSONA DE CONTACTE/PERSONA DE CONTACTO 

CÀRREG/CARGO * 

TELÈFON FIX / TELÉFONO FIJO 

TELÈFON MÒBIL / TELÉFONO MÓVIL* 

CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO * 

 

L’empresa o entitat social      desitja adherir-se al Pla 

d’Acollida per a Persones refugiades de Menorca perquè creim que totes les 

persones tenen dret a viure en pau i seguretat, d’acord amb el que marquen la 

legislació internacional i les cartes fonamentals de drets humans.     

Com a empresa o entitat col·laboradora ens comprometem a participar en les 

següents accions:            

TIPOLOGIA DE COL·LABORACIÓ: * (Tria l’àmbit de col·laboració) 

o Formació / Formación 

o Sensibilització / Sensibilización 

o Intèrpret d'àrab / Intérprete de árabe 

o Traductor d'altres idiomes / Traductor de otros idiomas 

o Esports / Deportes 

o Activitats lúdiques / Actividades lúdicas 

o Assistència jurídica / Asistencia jurídica 

o Atenció social / Atención social 

o Atenció psicosocial / Atención psicosocial 

o Atenció sociosanitària / Atención sociosanitaria 

o Atenció ocupacional 
 

SIGNATURA/FIRMA 

 

Remetre aquesta carta signada per email a fons@fonsmenorqui.org 
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3.6 ANNEX VI. Mapa de recursos per municipi 

3.6.1 Alaior 

 Educació i cultura 

Educació 0-3 anys 

CEI Municipal Es Pouet - Carrer de Josep Mascaró Pasarius, 2 

 

Educació Infantil i Primària i Formació Professional 

CEIP Dr. Comas Camps - Avda. de la Verge del Toro, 84 

CEIP Mestre Duran - Carrer des Migjorn Gran, s/n 

Escola Concertada La Salle Alaior - Avda. de la Verge del Toro, 86 

 

Educació Secundària 

IES Josep Miquel Guàrdia - Avda. de la Verge del Toro, 92 

Activitats culturals, idiomes, reforç i altres 

Escola Municipal de Música Espai Rotger – Carrer Menor, 20. 

Escola Municipal de Dibuix –  

Escola de Persones Adultes – Coll des Palmer, 4-6 

Universitat de les Illes Balears (UIB, extensió Menorca) 

Universitat Oberta per a Majors (UOM) 

Biblioteca 

Biblioteca Pública Municipal – Carrer Major, 14. 

 

 Esports 

Poliesportiu Municipal. Carrer del Mestre Duran, s/n. 

Rutes saludables a Alaior (Ajuntament d’Alaior: díptic informatiu) 

 Joves 

Centre d’Informació Jove d’Alaior – Carrer Nou, 4. 

Casal de Joves d’Alaior – Es Carreró, 6. 

 Majors 

Centre Residencial Es Ramal. Carrer Baixamar, 43. 

Club de Jubilats. Plaça des Ramal, 11. 

 Instal·lacions culturals i entitats 

Convent de Sant Diego 

Centre Internacional de Gravat, Xalubínia 

Sala de Cultura de Es Coll des Palmer 

Església de Gràcia 

Sala d’Activitats Ciutadanes 

Centre d’Estudis Locals d’Alaior 

 Informació Turística 

Alaior: Convent de Sant Diego 

Cala En Porter 

Son Bou  

http://www.alaior.org/Contingut.aspx?IdPub=9000
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3.6.2 Ciutadella 

 Educació i cultura 

Educació 0-3 anys 

CEI Sa Galera (0-3 anys) - Carrer de sa Figuera, s/n 

CEI Municipal Es Mussol (0-3 anys) - Pl. Jamma, s/n 

CEI Francesc de Borja Moll (0-3 anys) – Camí Vell de Maó, s/n 

EIP Roser Gener (0-3 anys) - Carrer Beat Josep Castell Camps, 11 

CEI Joguina (0-6 anys) – Pl. Dony Joan de Borbó, s/n 

CEI Es Puriol (0-6 anys) – CarrerTarragona, s/n 

CEI Xipell (0-6 anys) – Carrer Sor Àgueda, s/n 

Educació Infantil i Primària 

CP Margarita Florit (3-12 anys) - Adreça: Carrer Gustavo Mas, s/n 

CP Pintor Torrent (3-12 anys) - Adreça: Carrer Pintor Torrent, s/n 

CP Joan Benejam (3-12 anys) - Adreça: Pl. des Born, s/n 

CP Mare de Déu del Toro (3-12 anys) - Adreça: Carrer de la Pau, s/n 

CP Pere Casasnovas (3-12 anys) - Adreça: Camí Vell, s/n 

C. Sant Francesc de Sales (6-16 anys) - Adreça: Av. Constitució, 57 

C. Nostra Sra. de la Consolació (6-16 anys) - Adreça: Carrer de la Mare Molas, 2 

Educació Secundària i Formació Professional 

IES Josep M. Quadrado (12-18 anys) - Adreça: Carrer Mallora, s/n 

IES M. Àngels Cardona (12-18 anys) - Adreça: Ronda Balears, s/n 

Activitats culturals, idiomes, reforç i altres 

Centre d'Educació d'Adults "Ciutadella" - Adreça: Carrer Mallorca, 65 

Biblioteca 

Biblioteca Pública de Ciutadella. Carrer Hospital de Santa Magdalena, 1. 

 Esports 

Pavelló Municipal d’Esports - Trav. Ctra. General s/n 

Piscina Municipal - Trav. Ctra. General s/n 

Pistes de Tennis - Trav. Ctra. General s/n 

Camps municipals de futbol – Prolongació carrer de Lleida, s/n 

Camp municipal Sant Antoni 

Estadi Son Marçal 

Camp municipal Sami 

 Joves 

Servei de Juventut (Punt d’informació, punt de dinamització i punt d’estudi) – Carrer 

Mallorca, 67 baixos. 

 Majors 

Residència i Centre Sociosanitari Santa Rita. Carrer Jeronia Alzina, 43 

Residència Geriàtrica Ciutadella. Plaça des Born, s/n 

Microresidència geriàtrica assistida, Carrer Degollador, s/n 

Club Democràtic de Jubilats i Pensionistes. Camí de Maó, 9-11 Baixos. 

 Informació Turística 

Oficina d’informació Turística. Plaça des Born. 
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3.6.3 Es Castell 

 Educació i cultura 

Educació 0-3 anys 

Escola Infantil Es Castell – Carrer de s’Escola, 1ª 

Escola Infantil Es Soleiet – Plaça Esplanada, 12 

 

Educació Infantil i Primària 

CP Àngel Ruiz i Pablo – Carrer de s’Escola, 3 

 

Activitats culturals, idiomes, reforç i altres 

Escola de Música – Plaça Esplanada, 15 

Dibuix i Pintura – Plaça Esplanada, 12 

Escola d’Adults – al CEIP Ángel Ruiz i Pablo. Camí de s’Escola, 2 

Centre Cultrua – Carrer Sant Ignasi, 2 

Grup Folklòric – Plaça Esplanada, 15 

Geganters i Grallers d’Es Castell – Duc de Crillón 

 

Biblioteca 

Biblioteca Pública Municipal Àngel Ruiz i Pablo – Miranda de Cala Corb, 10. 

 

 Esports 

Poliesportiu Municipal d’Es Castell. Camí de s’escola, s/n. 

 

Carril bici - Carretera entre Maó I Es Castell 

 

 

 Joves 

Punt d’informació juvenil – Plaça Esplanada, 5 

Casal Jove d’Es Castell – Plaça Esplanada, 14 

 

 Majors 

Club de Jubilats d’Es Castell – Plaça Esplanada, 17 

 

 Informació Turística 

Oficina de Turisme. Plaça Esplanada, 13. 
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3.6.4 Es Mercadal i Fornells 

 Educació i cultura 

Educació 0-3 anys 

EEI Arc de Sant Martí – Carrer Lepant, 13. Es Mercadal. 

EEI Es Fiets. Carrer Sa Punta Gran. Fornells. 

 

Educació Infantil i Primària 

CP Mare de Déu del Toro – Mestre Gari, 1. Es Mercadal. 

CEIP Fornells. Carrer Sa Punta Gran. Fornells. 

 

Activitats culturals, idiomes, reforç i altres 

Centre de Formació d’Es Mercadal – Ronda de Ses Costes, 22. 

Escola de Persones Adultes d’Es Mercadal – Ronda de Ses Costes, 22. Es Mercadal 

Escola de Persones Adultes de Fornells – Carrer de Ses Escoles, 23. Fornells. 

 

Biblioteca 

Biblioteca Pública d’Es Mercadal. Carrer Lepanto, 17, baixos. 

Arxiu Municipal d’Es Mercadal. Avda. Metge Camps (Recinte Ferial) 

 Esports 

Skate Park. Cantonada Via Ronda / Carrer des Migjorn. 

Instal·lacions Hípiques Ses Ramones.  

Pistes de Petanca. Travessa carrer Tramontana i carrer Doctor Llansó. 

Poliesportiu Municipal d’Es Mercadal. Carrer Doctor Llansó. 

Piscina Municipal. Carrer Tramuntana. 

Pistes de Tennis. Carrer Tramuntana. 

Camp de Futbol Sant Martí. Carrer Doctor Llansó. 

Centre Esportiu Municipal de Fornell. Carrer Sa Punta Gran.  

Camp de Futbol Las Arenas. Carrer Sa Punta Gran.  

 Joves 

Casal de Joves. Es Mercadal, Carrer Llevant, 13. Fornells, Carrer Major, 16. 

 

 Majors 

Unitat Sanitària d’Es Mercadal. Carrer Metge Camps, 20 1r pis. 

Esplai de Jubilats d’Es Mercadal. 

 

 Instal·lacions culturals 

Sala Multifuncional. Avda. Metge Camps. 

Escola de Música I Dansa. Carrer Llevant, 9. 

Revista Xerra i Xala. Carrer Lepanto, 17. 

Banda de Música d’Es Mercadal. Escola de Música, Carrer Llevant, 9. 

Joventuts Musicals d’Es Mercadal. 

Associació d’Artistes Punt d’Art. Escola de Pintura: Carrer Tramuntana, 11. 

 

 Informació Turística 

Punt d’Informació Turística. Plaça Pere Camps, s/n.  
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3.6.5 Es Migjorn Gran 

 Educació i cultura 

Educació 0-3 anys 

Escoleta infantil Xibit. Camí de sa Malabarba, 15. 

 

Educació Infantil i Primària 

CEIP Francesc d’Albranca. Camí de sa Malagarba. 

 

Activitats culturals, idiomes, reforç i altres 

Escola Municipal de Música. Carrer Major, 43. 

Escola d’Adults 

 

Biblioteca 

Carrer Sant Cristòfol, 9. 

 

 Esports 

Camp de futbol “Los Nogales. 

Poliesportiu 

Pistes de tennis 

 

Carril bici entre Es Migjorn Gran i Sant Tomás (3,5 km) 

 

 Joves 

Associació Juvenial des Migjorn Gran. Carrer de s’Era, 34, planta baixa. 

- Casal de Joves 

- Punt d’Informació Juvenil 

 

 Majors 

Associació de Club de Jubilats. Carrer Maria Auxiliadora, 20 

- Centre de Dia 

- Pis Tutelat 

 

 Instal·lacions culturals I entitats 

Associació Cultural Recreativa Es Migjorn Gran (ACR). Plaça Menorca, 8 

- Banda de Cornetes i tambors 

- Grup Folklòric Aires des Migjorn 

Amics de l’Art d’Es Migjorn Gran. Plaça Menorca, 8ª. 

Banda de Música d’Es Migjorn Gran 

 

 Informació Turística 

Ajuntament d’Es Migjorn. Pla de l’esglèsia, 3.  
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3.6.6 Ferreries 

 Educació i cultura 

Educació 0-3 anys 

Escoleta infantil Ferreries. Avda. Son Morera, 5-7 

 

Educació Infantil i Primària 

CP Castell de Santa Àgueda. Avda. Son Morera, 29 

CC Sant Francesc d’Assís. Carrer Beat Joan Huguet, 11 

 

Educació Secundària i Formació Professional 

IES Biel Martí. Avda. Son Morera, s/n 

 

Activitats culturals, idiomes, reforç i altres 

Escola d’Adults. Avda. Son Morera 

Auditori de Ferreries. Avda. Son Morera, 1 

Ateneu Musical de Ferreries. C/ Sant Bartomeu, 55. 

 

Biblioteca 

Biblioteca Municipal Carrer Reverend Guillem Coll, 20 

 

 Esports 

Pavelló Municipal de Ferreries. Avda. Son Morera, 58 

Camp de futbol 

Camp de futbol 7 

Pistes de petanca 

Pistes de pàdel 

Skate Park 

Pistes de tennis 

 

 Joves 

Punt d’Informació Juvenil i Casal de Joves. Ctra. General, 15 (baixos) 

 

 Majors 

Club Cultural de Jubilats i Pensionistes. Carrer Reverend Pare Huguet, 48. 

 

 Informació Turística 

Ajuntament de Ferreries. Carrer de Sant Bartomeu, 55. 

Oficina d’Informació Turística a Cala Galdana. 
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3.6.7 Maó, Llucmeçanes i Sant Climent 

 Educació i cultura 

Educació 0-3 anys 

EI Fort de l'Eau – Av. Màrius Verdaguer, 5 

EI Es Passarells – Carrer Sínia Costabella, 14 

EI Es Buscarets – Av. Vives Llull, 20 

EI St. Climent – Carrer de s’Escola, 1 

EI Cap de Creus – Borja Moll, 34 

EI Magdalena Humbert – Dalt Sant Joan, 7 

 

Educació Infantil i Primària 

CEIP Tramuntana – Ctra. Favàritx 

CEIP Mateu Fontirroig – Av. Vives Llull, 1 

CEIP Mare de Déu de Gràcia – Av. Vives Llull, 17 

CEIP Antoni Juan – Carrer Santa Eulàlia, 89 

CEIP Sa Graduada – Av. Josep Mª Quadrado, 12 

CEIP Mare de Déu del Carme – Av. Màrius Verdaguer, 7 

CEIP Maria Lluïsa Serra – Camí d’en Guixó, 15 

 

Col·legi La Salle – Carrer Vassallo, 123 

Col·legi Sant Josep – Carrer Cós de Gràcia, 98 

Col·legi Cor de Maria – Carrer San Fernando, 42 

 

Educació Secundària i Formació Professional 

IES Joan Ramis I Ramis – Av. Vives Llull, 15 

IES Cap de Llevant – Av. Francesc F. Andreu, 2 

IES Pasqual Calbó I Caldés – Av. Francesc F. Andreu, 1 

Escola d’Art de Menorca – Av. Josep Mª Quadrado, 33 

Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno – Carrer de San Ferrán, 17 

 

Idiomes, reforç i altres 

Conservatori de música de Menorca – Claustre del Carme, s/n 

Escola d’Adults – CEPA Joan Mir i Mir. Carrer Sant Joan, 10 

UNED Menorca – Claustre del Carme – Plaça Miranda, s/n 
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UIMIR – Camí d’Es Castell, 28 

Escola Oficial d’Idiomes – Carrer Francesc F. Andreu, 2 

Escoles Municipals (Música, Ceràmica i Pintura) – Claustre del Carme, 5 

 

Biblioteca 

Biblioteca Pública de Maó – Plaça de la Conquesta, 8 

Fundació Rubió i Tudurí – Claustre del Carme, local 46 

 

 Esports 

Poliesportiu Municipal de Maó – Carrer de Ses Quatre Boques, s/n 

Pavelló Municipal Sínia Costabellea – Carrer Albert Camús, 9 

Parc Sa Sínia Costabella (pista de skate) 

Pista de Patinatge – Carrer del Carme, 156 

Estadi de Bintaufa 

Hipòdrom Municipal 

Carrils bici. Rutes: ciutat, Maó-Aeroport, Maó-Sant Lluís, Maó-Es Castell. 

 

 Joves 

Casal Jove – Carrer Sant Josep, 7 

 

 Majors 

Residència Geriàtrica Assistida – Carrer Cós de Gràcia, 26 

Centre de Persones Majors Consell Insular de Menorca – Camí des Castell, 31 

Club de Jubilats de Maó Casal de Gent Gran – Vassallo, 33 

 

 Informació Turística 

Oficines Informació Turística  

- Ajuntament – Plaça Constitució, 22 

- Centre de Maó – Plaça Constitució, 22 

- Aeroport – Terminal d’Arribades 

- Port de Maó – Moll de Llevant, 2 

 

 

  



 

MENORCA, TERRA D’ACOLLIDA. PROGRAMA D’ACOLLIDA A PERSONES REFUGIADES.xxii 
 

3.6.8 Sant Lluís 

 Educació i cultura 

Educació 0-3 anys 

Escola Infantil Ses Canaletes – Carrer Sant Jacint, s/n 

 

Educació Infantil i Primària 

CEIP Sa Garriga – Carrer Pere Tudurí, Paratge Camí Vell de s’Ullastrar. 

CEIP Sant Lluís – Carrer d’Allemand, 122. 

 

Activitats culturals, idiomes, reforç i altres 

Escola d’Adults 

Escola Municipal d’Ensenyaments Artístics de Sant Lluís (EMEA) – Carrer Sant Lluís, 56 

2n pis 

Acirkaos – Circ Social 

Centre Cultural i Esportiu Sant Lluís – Carrer Sant Lluís, 56 1r 

Sala Polivalent Albert Camús 

 

Biblioteca 

Biblioteca Pública de Sant Lluís – Sant Jacint, 34 

 

 Esports 

Poliesportiu Municipal “Ses Canaletes” – Carrer Pere Tudurí, s/n 

Camp Municipal de Fultol 7 

Pistes de Petanca, annexes al poliesportiu municipal. 

 

Carrils bici: Carretera Sant Lluís-Maó, Carretera Sant Lluís-platges. 

 

 Joves 

Punt d’Informació Juvenil i Casal de Joves Molí de Baix – Comte Lannion, 136. 

 

 Entitats culturals 

Museu Etnològic – Molí de Dalt. Carrer de Sant Lluís, 4. 

 

 Informació Turística 

Punt d’Informació Turística – Molí de Dalt, Carrer de Sant Lluís, 4. 
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AGRAÏMENTS 

 

Aquest document ha estat possible gràcies a la implicació de moltes persones. Unes 

ho han fet per responsabilitat política o professional i d’altres per convicció. O totes 

dues coses alhora. Tanmateix, totes elles ho han fet des del convenciment de la 

necessitat de treballar per a la defensa dels drets de les persones migrants i 

refugiades i pel dret de quelcom a viure una vida digna en societats pacífiques i 

cohesionades.  

El bon fer de Daniel Márquez Piris, coredactor del Pla, ha facilitat moltíssim 

l’elaboració del Pla, que ha comptat amb la col·laboració i acompanyament 

sempre que ha estat necessari de Jenina Mitjana i també de Dolça Feliu. També 

s’ha d’agrair la feina que fan els ajuntaments de Granollers, Sant Boi de Llobregat i 

Sabadell, que ens ha servit de referència per al desenvolupament del nostre propi 

projecte. 

Ara ens queda el repte de convertir els propòsits i les paraules en una realitat.  

 

         Marga Benejam 

Fons Menorquí de Cooperació

   

 


