PLA D'ACCIÓ
2021-2022

Al nostre inici, dèiem:
"El Fòrum va néixer per formular i debatre propostes de
present, però sobretot de futur, sobre el canvi de model
econòmic de les Illes, que no poden estar basades en les
mateixes receptes de sempre. Propostes que han de
generar consensos socials molt amples i que han de ser
escoltades pels poders públics, per tal de poder transitar
cap a una societat que no deixi ningú pel camí".
Després de les activitats realitzades l'any 2020-2021,
recollides al balanç aprovat a l'Assemblea celebrada el
passat mes de juliol, ens proposam avançar en totes les
iniciatives desplegades, amb les següents línies d'acció:

1. MÉS COHESIÓ I ORGANITZACIÓ
Per un Fòrum millor organitzat on totes les entitats col·laboren
segons les seves possibilitats i se senten participant en u projecte
col·lectiu imprescindible.
Una secretaria més forta, que fa les gestions dels encàrrecs de l'assemblea i una
assemblea trimestral que avalua el que s'ha fet, revisa l'estratègia i planifica el trimestre
Una comunicació més intensa amb una web més activa i xarxes socials pròpies, però
també on les entitats s'impliquen compartint i difonent els missatges als seus propis
canals
Ampliar el nombre d'entitats que participen en el Fòrum
Intensificar les relacions amb Menorca i Pitiüses
Una major implicació de les entitats del Fòrum: difondre les activitats i els debats del
Fòrum a les entitats que en formen part, més enllà dels respectius representants
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2. ELABORACIÓ DE PROPOSTES I DEBATS PÚBLICS
Les nostres propostes han d'estar ben elaborades, consultant a
experts del nostre entorn i provocat un debat social sobre
aquestes, amb tota classe d'institucions i entitats.
Publicació de la primera part de propostes i presentació en un gran acte públic
convidant el màxim d'organitzacions socials i administracions
Ampliar el ventall de temàtiques i grups de treball per una segona part: Residus, Aigua,
Governança, Envelliment, etc.
Creació la Unitat de Gestió del coneixement del Fòrum pel desenvolupament de
propostes estratègiques
Publicació d'articles d'opinió i notes de posicionament respecte a temes d'actualitat
Organització de debats a nivell tant sectorial com territorial

3. ENFORTIMENT DE LA PARTICIPACIÓ INSTITUCIONAL
A més d'amb la societat en general, les nostres propostes han de
ser debatudes en el si dels organismes públics allà on podem
estar representats, que com a mínim han de ser:
Treball sobre els Fons Europeus, tant a nivell propositiu com fiscalitzador
Treball coordinat amb el CES
Treball sobre Turisme amb l'AETIB
Treball sobre el pla estratègic de Mallorca amb el Consell
Treball amb l'Ajuntament de Palma en el Consell Municipal de Model de Ciutat sobre
projectes estratègics
Millorar la coordinació de la participació en l'entramat institucional i vetllar per la
coherència de polítiques, fent propostes similars a les diferents institucions
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4. MILLORAR EL FINANÇAMENT DE LES ACTIVITATS I
AVANÇAR CAP A L'AUTOGESTIÓ
Hi ha algunes activitats que costen diners i per tant hem de cercar
un finançament per poder-les fer.
Elaborar una estratègia de finançament que permeti l'autonomia del Fòrum, i el
desenvolupament dels seus objectius a partir del Pla d'Acció, que inclogui:
Aportacions flexibles de les entitats segons les seves possibilitats.
Accés a convocatòries de subvencions públiques.
Donacions.

Calendari del darrer quadrimestre 2021
Edició i publicació del document ‘El futur que volem’

SET

Aportacions de les entitats membres al document de propostes del Fòrum (‘El futur que
volem’)

Assemblea del Fòrum, 15/09: Exposició del document ‘El futur que volem’ i aprovació del Pla
2021-2022

OCT

Aprovació Pla econòmic del trimestre
Posar en marxa la Unitat de gestió del coneixement mitjançant sistema de beques
Acte públic de presentació en societat del document ‘El futur que volem’ (segona quinzena
d’octubre)

Posar en marxa nous grups de feina sobre noves propostes (economia blava, gestió de

NOV

residus i economia circular, etc.)
Consolidar i coordinar la feina en les diferents institucions
Presentacions descentralitzades del document 'El futur que volem' (amb implicació de les
entitats del Fòrum)

DES

Organitzar una Jornada de reflexió i debat sobre la dinàmica de la transició a
Mallorca, convidant als companys de Menorca, Eivissa i Formentera
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