ACTA REUNIÓ GRUP MOTOR SANTA PONÇA
DAA: 13/04/2021
HORA: 13h-14h
LLOC: Online

ASSISTENTS
Marcos Pecos

Regidor de la zona de Galatzó

Empar Santacreu

Cap de Servei d’Intervenció Social i Gent Gran

Manuel Martínez Palomo

Tinent Guàrdia Civil

Tolo Oliver

Guàrdia Civil

Mabel Vasques

Coordinadora de l’Escoleta Infantil Es Molinet

Isabel Paloma

Coordinadora de l’Escoleta infantil Santa Ponça

Miquel Herrera

Director del CEIP Puig de sa Morisca

María Nieves Perea

Responsable del programa per a la prevenció de l'abandonament
escolar dels alumnes de secundària de les Illes Balears (TISOC)

Paula Buades

Tutora responsable del CREC

Azucena Rodríguez

Bibliotecària de la Biblioteca de Santa Ponça

Javier Martínez

Dinamitzador de zona de Santa Ponça

Gloria Cárcamo

Tècnica de prevenció d’addiccions

Jose Maria Massip

Tècnic d'Esports - Institut Calvianer d'Esports

Andreu Tovar

Becari de l’ICE

Dani Montenegro

Becari de l’ICE

Esther Bonet

Coordinadora i educadora del Servei Comunitari de Prevenció
Socioeducativa

ABSENTS
Nati Francés

Regidora de la zona de Santa Ponça

Toni Laguia

Policia Local

Carlos Beceiro

Oficial de la Policia Local

Alberto Méndez

Guàrdia Civil

Virginia Salamanca

Directora del CEIP Puig de sa Ginesta

Mònica Gelabert

Coordinadora de la Mesa de prevenció de Violències Masclistes

Laura Hidalgo

Educadora Social de la zona de Santa Ponça

Mabel Martín

Pediatra d’Atenció Primària de Calvià

Rosa Andreu

Tècnic de gestió del Servei de Joventut

Joana Maria Mas

Directora del CEIP Ses Rotes Velles

Irene Casas

Coordinadora de zona Calvià Projecte Infocovid

DESENVOLUPAMENT I ACORDS DE LA REUNIÓ:
1. Aprovació de l’acta anterior de la reunió del 23 de març de 2021.
2. Contextualització del punt en el qual ens trobem en la posada en marxa d’aquest
projecte comunitari:

3. Presentació de la graella de A QUI i COM farem la consulta a la població de Santa
Ponça. Les persones que tenien pendent enviar la seva taula afegeixen la informació.
S’adjunta document Excel (ORGANITZACIÓ CONSULTA A LA POBLACIÓ DE SANTA
PONÇA) amb la organització del diagnòstic participatiu per departaments.
Pendents: Infocovid, Pediatria i Policia Local.
4. Explicació de com es farà aquesta consulta. Ara hi haurà 2 mesos de feina autònoma
on el grup motor no es reunirà. La propera reunió es planteja per finals de juny (data
per confirmar). Durant els mesos d’abril, maig i juny els professionals hem de fer la
consulta a la població i anar recollint la informació extreta i, així com la tinguem,
fer-la arribar a n’Esther Bonet per tal de que pugui fer el buidatge.

5. Elaboració del guió del que es demanarà de les 3 àrees temàtiques seleccionades a
la reunió anterior. Recordar que és un guió, que no són preguntes tancades.

Respecte a l’àrea d’internet recordem que a l’IES Calvià s’ha passat una enquesta a tot
l’alumnat d’ESO i en breus es passarà a les famílies sobre els Usos de les xarxes socials, per
tant, no serà necessari abordar aquesta àrea amb els adolescents des de cap altre
departament. També es passar l’enquesta d’Oci i Addiccions que aborda també aquest tema.
Recordar que les preguntes seran diferents si les fem a les família o als infants i que cal
adaptar el llenguatge i la manera de demanar als destinataris.

Pel que fa a l’eix de famílies es planteja afegir una pregunta que va fer arribar na Joana
Maria Mas (Directora del CEIP Ses Rotes Velles) respecte al sentiment de pertinença a Santa
Ponça, argumentant que en el moment en que ets sents “part de” i estàs a gust a un lloc,
és més fàcil la participació i la predisposició de la població. S’afegeix (veure pregunta 1).
6. Aspectes a tenir en compte a l’hora de realitzar el diagnòstic participatiu:
•

S’ha der fer una introducció de perquè s’està fent aquesta consulta a la població.

•

És important adaptar les preguntes, el llenguatge... a cada grup (infància,
adolescència, joventut i família) per extreure el màxim d’informació en relació a la
seva opinió, les seves vivències, la seva realitat... per desprès poder contrastar
aquesta informació amb el DAFO que vàrem elaborar nosaltres com a professionals.

•

Quan demanem a la població, qualsevol informació que es surti del guió però que les
persones ens expliquin, s’ha de registrar, fins i tot, si fan propostes al respecte.

•

S’enviarà una fulla de registre. Sempre que sigui possible, es registraran una sèrie de
dades de les persones a qui demanem: edat, nacionalitat, sexe i un telèfon o correu
de contacte per tal de poder fer una devolució del diagnòstic participatiu*. A la part
d’observacions s’ha de registrar l’indicador de coresponsabilitat que es realitzarà a
través de l’observació de cada un i cada una dels i les professionals quan es faci les
entrevistes, reunions... Des del Departament d’Igualtat ens faran arribar alguns
consells per poder fer aquesta observació.

*La part de la devolució és molt important ja que si els hi demanem opinió i després no els
hi fem un feedback de “perquè ha servit aquesta informació que els hi vàrem demanar”
poden sentir que no s’ha fet res amb les seves aportacions. D’aquesta manera, també
potenciem que es sentin part del projecte i hi hagi més participació a l’hora de plantejar
intervencions.

7.
Explicació de la difusió del projecte. Es demana a cada departament que faci difusió
per a que la població sàpiga que s’està fent un projecte comunitari a Santa Ponça. Durant
els propers dies, Esther enviarà un cartell a les persones del Grup motor perquè puguin
imprimir i penjar allà on considerin necessari per tal de que la població estigui assabentada
de que s’inicia aquest projecte. Es demana que cada un/a de nosaltres, des dels seus
mecanismes, pugui fer difusió també a les xarxes o altres vies de comunicació amb els seus
usuaris.
8. Acomiadament

ACORDS DE LA REUNIÓ
•

Enviar a tots i totes les participants del Grup Motor la següent documentació: el guió
de les preguntes per poder adaptar-les, el full de registre de la consulta, un document
on s’explica què farà cada departament i com ho farà i l’acta de reunió.

•

A les persones no assistents se’ls farà arribar la informació via correu electrònic i/o
via telefònica.

•

Durant els pròxims dos mesos es farà feina de manera individual per elaborar les
preguntes per realitzar a la població a través del guió i per fer la consulta a la
població.

•

S’enviaran les conclusions extretes 15 dies abans de la propera reunió a n’Esther
Bonet (a poder ser, enviar com a tard dia 15 de juny). Si es va tenint informació, es
pot anar enviant per a així facilitar el treball de recollida conjunta d'informació. Es
demana, si és possible, que la informació extreta estigui el més treballada possible,
si s'envien només les conclusions moltíssim millor que no tota la informació.

•

Cada departament ha d'emplenar la fulla de registre amb les dades (edat, sexe,
nacionalitat, correu electrònic o telèfon de contacte) de les persones a les quals se'ls
ha demanat l'opinió sempre que sigui possible. Si només aconseguim alguna de les
dades demanades no passa res ja que no és un estudi diagnòstic tot i que ens serà de
molta utilitat tenir aquesta informació per tal de valorar la població que ha
participat.

•

Propera sessió del Grup Motor serà finals de de juny, encara està pendent la data,
s’informarà per correu al grup motor. A la quarta reunió es presentarà un resum
extret de la consulta a la població.

•

N’Esther està disponible per qualsevol dubte o consulta tant per e-mail com per
telèfon. Ella també anirà fent seguiment amb tots i totes les participants del grup
Motor.

