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Part 3. Què s’està movent a les nostres illes? 
Recull de les iniciatives de les entitats i persones participants a les Jornades. Espai 

facilitat per Teresa Angulo, membre d’ALMADECO (Associació de facilitadores de 

Menorca). 

 

 

Any Activitat Entitat 

2000-2020 Jornades de denuncia i intercanvi 

d’experiències d’activistes originàries de 

diferents països. 

Veïns sense Fronteres 

 Treball  en la comissió tècnica 

d'immigració, Administració Pública i 

Entitats Socials 

Comissió Tècnica 
d’Immigració de Menorca 

2013 Col.laboració en l’informe sanitari de les 

persones migrants sense papers 

Aministia Internacional 

2015 I Jornades Treball Social amb continguts 

relacionats amb migracions i refugi 

Comité estudiantil de 

treball Socia 

2015-2016 Documental CAMINS. El Viatge de les 

Persones Refugiades 

Es Far Cultural i Fons 

Menorquí de Cooperació 

2016 Creació Plataforma Benvinguts 

Refugiats Menorca 

Plataforma Benvinguts 

Refugiats Menorca 

2016 Manifestació pels drets de les persones 

migrants i refugiades 

 

2016-2018 La nit del viatger-La Nit Solidària Es Far Cultural 

2016-2019 Tallers educació secundària  programa 

Salut Jove  

Educació per al Desenvolupament 

Es Far Cultural i Fons 

Menorquí de Cooperació 

2017 Exposició fotogràfica CAMINS. El viatge 

de les persones refugiades 

Es Far Cultural i Fons 

Menorquí de Cooperació 

2017-2019 Inclusió del tema Migracions i Refugi a 

la Xarxa de Centres Educatius 

Cooperants 

Fons Menorquí de 

Cooperació 

2017-2020 Activitats esportives i d’acompanyament  

2018 Línia estratègia Moviment de Persones 

incorporada al Fons Menorquí 

Fons Menorquí de 

Cooperació 

2018 Talaies pels Drets Humans Mallorca  
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2018 Formació circ i refugiats ACIRKAOS 

2018 Exposició artística, cinema documental i 

debats  amb edicions a Sant LLuís 

(Menorca), Fanzara (Castelló), Artà 

(Mallorca), Barcelona i Berlín 

No Borders Refugees 

2018 Participació al primer viatge  de les 

Balears com a  Caravana Obrim 

Fronteres a Sicilia 

Caravana Obrim Fronteres 

Menorca 

2018-2020 Clases de Yoga Solidario Ibiza Sos Yoga Ibiza 

2019-2020 Clases de Yoga Solidario Menorca Sos Yoga Menorca 

2019 Menorca Doc Fest Es Far Cultural 

2019 5M. L’abraçada dels pobles Caravana Obrim Fronteres 

2019 Visita i xerrada de Rashid Khoudari 

activista palestí 

Plataforma Antifeixista de 

Menorca 

2019 Participació a la universitat oberta per a 

Majors a l’ UIB  

Caravana Obrim Fronteres 

Menorca i Fons Menorquí 

de Cooperació 

2019 Participació i organització  del  viatge de 

CARAVANA OBRIM FRONTERES 

MENORCA a la frontera sud del territori 

espanyol 

Caravana Obrim Fronteres 

Menorca 

2019-2020 Talaies i talaiots pels Drets Humans 

(Mallorca i Menorca) 

 

2020 Taller contacontes amb infants  

 Convocatòries des del feminisme 

interseccionals. . 

MENORCA PER LA 

CONVIVÈNCIA, UCFR (Unió 

contra el feixisme i el 

racisme) PAM (Plataforma 

Antifeixista Menorca) 

 Activitat de sensibilització. Exposicions i 

tallers escolars, participació a les 

Jornades  

 

 Conferència “Asistencia letrada en 

devoluciones de extranjeros por 

entradas marítimas irregular” 

Col.legi d'Advocatsde les 

Illes Balears  

 Convocatòries anuals 12 octubre “Res a 

Cel.lebrar” 

Plataforma Antifeixista de 

Menorca 
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En aquest espai es visualitza la cronologia de la presència de les accions relacionades 

amb les migracions i el refugi a Balears. S’identifica un clar augment d’aquestes a 

partir del 2017 fins a dia d’avui.  

 

També s’identifica la tipologia de les accions realitzades:  

 

● Sensibilizació ciutadana (53%) 

● Investigació ((3,3%) 

● Formació (3,3%) 

● Organització social (3,3%) 

● Incidència política (13,3%) 

● Recollida de fons (6,6%) 

●  Atenció a migrants i/o refugiades (3,3%) 

●  També es recull la presència de la temàtica de les migracions i el refugi en les 

estructures de les entitats i adminsitracions (13,3%) 

 

Sabent que aquestes són unes dades que no recullen el conjunt de la realitat de les 

accions sobre les migracions i el refugi a Balears, creiem que ens donen pistes sobre 

cap on es dirigeixen els esforços de les associacions i moviments socials de les Illes i 

quins són els sectors més treballats i quins menys. 
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Part 4.  Properes passes -  Establir línies de treball conjuntes 

En aquest espai es realitza una dinàmica de facilitació per a seleccionar els temes que 

ressonen al grup com a més significatius per establir accions conjuntes, 

col.laboracions i intercanvi d’experiències.  

 

Els temes sel.leccionats són les següents:  

1. Com despertar l’administració? 

2. Aportacions al nou protocol d’acollida de Menorca  

3. Formació d’ un nucli de col.lectius  

4. Nous discursos 

 

1. Com despertar l’administració?  

Es detecta la necessitat d’augmentar l’ampliació del personal de l’administració en els 

projectes i iniciatives relacionades en la defensa dels drets de les persones migrants 

i/o refugiades. Es recullen les següents idees:  

 

● Sensibilització i formació als treballadors administratius sobre migracions  

○ Dinàmiques de facilitació “Joc de la frontera”-”Passaport, per favor” 

○ Visita a camps de refugiats per conèixer la realitat de les persones 

refugiades i les seves necessitats i inquietuds i aplicar aquest 

coneixement a la redacció de protocols, normatives, ajudes…  

● Facilitar informació alternativa al discurs dominant 

● Crear i dibuixar postals motivadores amb missatges tipus Des del teu lloc de 

treball pots defensar els DDHH  

● Habilitar places específiques i recursos suficientes donant prioritat a persones i 

temps amb dedicació exclusiva.  

● Avaluació permanent del protocol d’acollida de Menorca. 

 

Persones responsables del projecte “Passaport, por favor” 

- Fede (Acirkaos) 

- Alfonso (Caravana) 
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2. Aportacions al nou protocol d’acollida de Menorca  

La Comissió Tècnica d’Immigració de Menorca està redactant un protocol d’acollida i 

atenció a les persones que entren a l’illa de manera irregular. Donat que aquesta 

iniciativa sorgeix de la petició expressa d’entitats socials com Caravana Obrim 

Fronteres Menorca i Plataforma Benvinguts Refugiats Menorca i que en aquests 

moments  es troben fase d’esborrany, es proposen les següents accions:  

 

● Demanar informació de l’estat del nou protocol  

● Sol.licitar accés al protocol per poder fer aportacions recollides a les jornades 

de la UIB de març de 2020  

● Demanar al col.legi d’advocats que s’instauri una formació obligatòria en 

estrangeria com a condició indispensable per exercir el torn d’ofici.  

● Sol.licitar “salvoconducto” per desplaçaments fora del territori Balear (via 

segura) Exemple Canaries  

● Revisió del protocol amb tots els agents implicats  

 

 

 Persones responsables del projecte 

-Caravana Obrim Fronteres Menorca  

-Plataforma Benvinguts Refugiats 

 
 
 

3. Formació d’un nucli d’entitats 

Se proposa la creació d’una interlocució única amb les administracions a través de la 

formació d’un nucli/grup motor de col.lectius.  

 

● Realitzar mapa d’actius reals. Anàlisi del que s’està fent, del que falta, objectius 

            - Quins col.lectius hi ha?  

            - Què s’està fent?  

            - Recursos 

            - Contactes 

            - Persones de referència  

● Reproduir l'experiència de les jornades com espai d’intercanvi i generació de 

sinergies (rotant per les altres illes)  

● Apropament de les persones migrants (Necessitats reals) 
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4. Nous discursos (Fronteres, politització)  

Es detecta la necessitat de crear/oferir una nova narrativa sobre les migracions i el 

refugi que desarticuli els missatges racistes i xenòfobes del discurs dominant. Es 

recullen les següents idees:  

 

● Posar en valor els valors culturals i humanitaris de la nostra societat. Respecte 

pels valors propis i aliens. 

● Flux migratori com enriquiment mutu.  

● Multiplicitat d’identitats. En totes les persones hi ha espai de vulnerabilitat i no 

discriminació.  

● Reivindicar el dret a vot de les persones amb permís de residència. Les 

persones migrants com a subjecte polític i ciutadà.  

● Si hi ha llibertat pel capital, hi ha d’haver llibertat per a les persones.  

● Reivindicació de la llibertat de moviment de les persones.  

● Exercici de memòria històrica. Totes les persones podem ser migrants.  

 

 

 

 


