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La nostra aposta és
la Cultura Sostenible

S

ant Lluís ha apostat per la sostenibilitat. Ho hem fet sabent que partim amb l’avantatge de tenir clar que precisament la sostenibilitat
és un conjunt de valors que ja estan presents a la nostra gent, a la
nostra societat i els nostres costums. Segurament temps enrere no els coneixíem amb aquest nom, però sí teníem clar quina era la nostra manera
de fer les coses i la nostra filosofia de vida. Gràcies a aquest fet, sabem
quin és el camí, i hem posat totes les eines possibles per aprofundir en la
nostra aposta per la sostenibilitat, l’única aposta possible per a un present
i un futur dignes.
I clarament, una d’aquestes eines és la cultura, un pilar essencial de l’activitat humana. La cultura ens humanitza, ens converteix en éssers crítics i
ens fa reflexionar. La cultura és un instrument imprescindible per a molts
canvis i avanços, i aquest fet ens convida a reflexionar sobre l’escenari i a sobre de l’escenari. Entenem la sostenibilitat en el seu sentit més ampli, com
la recerca d’una societat més justa, el camí per a satisfer les necessitats actuals sense comprometre les generacions futures, tot garantint un equilibri
entre el creixement econòmic, el respecte cap al medi ambient i el benestar
social. I la cultura ha de jugar un paper fonamental en el camí cap a aquest
equilibri. La cultura és un pont de comunicació, un canal que permet connectar les ments i els sentiments, que transmet a través de totes les vies, des
del cervell fins a la pell.
Volem una cultura que practiqui els valors de la sostenibilitat i ens ajudi a difondre’ls. Creiem que la cultura pot ser l’eix vertebrador de tota una
iniciativa que ens acosti al compliment dels Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS) formulats per les Nacions Unides. Perquè la nostra aposta
és una sostenibilitat transveral, que impregni tots els àmbits de la nostra
vida. Una sostenibilitat global. Només si apliquem aquesta filosofia al nostre dia a dia i a totes les nostres accions, ens atracarem a l’objectiu final, el
d’una societat més justa, equitativa i respectuosa. I estic convençuda que la
cultura pot jugar aquest paper d’unificar, mostrar i demostrar com podem
ser sostenibles.

Per a fer-ho, hem de conèixer en profunditat quina és la realitat, quins són
els fils amb els que podem teixir aquesta novedosa aposta cap a la cultura sostenible. Saber quina és la base sobre la què podem construir. És per això que
aquesta diagnòstic que presentem té un gran valor, perquè posa de manifest,
d’una banda, l’increible teixit cultural existent al municipi i, per altra banda,
les potencialitats per a implementar una estratègia de cultura sostenible que
ens permeti aconseguir objectius realistes i a la vegada ambiciosos.
El nostre municipi ha iniciat un camí novedós, un trajecte que es forja
passa rere passa i que necessita la suma de totes i tots: administracions,
companyies, artistes, gestors culturals, espectadors, ciutadania... En definitiva, la unió de totes les persones. És un camí ambiciós, compromès i pioner, que parteix d’una realitat esperançadora i il·lusionant, identificada en
aquest diagnòstic. I tenim també una ruta ja marcada i definida, ambiciosa
i realista, amb els peus al terra i la ment posada a l’objectiu final, amb consciència d’allò que és urgent però, sobretot, d’allò que és important.
Tenim meta i tenim ruta. El camí ha començat, i necessita de la complicitat
de totes i tots. Ens acompanyes?

M. Carolina Marquès Portella
Batlesa de Sant Lluís
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Introducció
El municipi de Sant Lluís

S

ant Lluís és un municipi localitzat a l’extrem sud-oriental de Menorca
(Illes Balears), amb una extensió de 37 km2 de superfície. D’acord amb
la revisió del padró del mes de gener de 2021, actualment té una població de 6.877 habitants, 3.503 dones i 3.374 homes, la qual cosa dona una
densitat de població de 194,27 habitants per km².
El municipi de Sant Lluís presenta una piràmide de població regressiva,
en la qual la majoria d’habitants es troben dins el grup d'edat de 16 a 64
anys (67,78 %) i la població menor de 16 anys només representa el 14,89 %.
L'edat mitjana del municipi és de 42,96 anys.
El litoral presenta nombrosos accidents geogràfics: cales, platges, caps
i illots, on destaquen els 1,400 km² de l'Illa de l'Aire, situada davant de Punta Prima. Cal ressaltar que a causa de la seva singularitat, valor natural i
marí, aquesta regió costanera es troba dins la Xarxa Natura 2000.
La principal activitat econòmica del municipi és el turisme estival, per
la qual cosa s’incrementa la seva població en els mesos de juliol i agost.
A més, Sant Lluís és un dels municipis de l'illa amb major nombre de segones residències.
Malgrat que no és un municipi de grans dimensions, compta amb una
gran varietat de serveis públics de qualitat, entre els quals destaquen la
Sala Polivalent Albert Camus o el Casal de joves.
Sant Lluís té una especial sensibilitat per la cultura i ho demostra pel
valor i la conservació que li dona a les seves tradicions i al seu patrimoni.
Entre el seu veïnat hi ha un gran arrelament musical i teatral, que es veu
reflectit en l'existència de diferents famílies musicals i grups teatrals municipals.
Paral·lelament, el municipi aposta per promoure una cultura professional i de qualitat, l'epicentre de la qual és la Sala Albert Camus, situada al
centre del poble.

Introducció
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Sant Lluís en xifres
Característiques del municipi
Extensió total del municipi: 37 km2
13 urbanitzacions
7 caserius

MENORCA

Dades poblacionals
6.877 habitants (×3 en els mesos d'estiu)
3503      3374
Densitat de població: 194,27 hab/km
Edat mitjana: 42,96 anys
11,48 % de població estrangera censada

Principals nuclis
de població

Dades d’interès
La Sala Polivalent: 1r edifici cultural
amb la Marca Menorca Reserva de la
Biosfera

Sant Lluís

L’illa de l’Aire: reserva marina i part de
la Xarxa Natura 2000
Joc de la Bolla: único jugadero
homologado de Menorca

S’Algar

Punta Prima

Introducció

Municipio que apuesta por la
infraestructura cultural: Sala
Polivalente Albert Camus, Escola
Municipal d'Ensenyaments Artístics, o
Biblioteca Municipal
Más de 100 actividades culturales
programadas al año
Gran tradición cultural material e
inmaterial
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La cultura com a palanca
per a la sostenibilitat
del municipi

E

l municipi de Sant Lluís s'ha consolidat en els últims anys com un
agent imprescindible per al teixit i dinamització cultural de Menorca i de les Illes Balears. A través d'una programació i oferta multidisciplinària cuidada i de qualitat, s'ha aconseguit implementar un model
cultural sòlid, divers, innovador i inclusiu, per situar en el centre el paper
de la ciutadania.
La pandèmia ha suposat un abans i un després pel municipi, i ha donat
lloc a nous models socials i econòmics, en els quals la cultura s'erigeix com
un motor essencial per contribuir al desenvolupament sostenible. Per això,
des de l'Ajuntament s'ha volgut abordar la programació cultural de Sant
Lluís des d'una perspectiva sostenible, atenent dos nivells d'actuació: la
cultura com a eina per al desenvolupament sostenible i la generació d'estructures culturals responsables.
Sant Lluís és un dels municipis fundadors de la Xarxa Agenda 2030 de la
FEMP i ha manifestat el seu compromís per treballar en la consecució dels
Objectius de Desenvolupament Sostenible i l'Agenda 2030. A més, ha estat
impulsor del distintiu de sostenibilitat per a espais culturals de l'Agència
Menorca Reserva de la Biosfera, segell amb el qual s'ha reconegut la Sala
Albert Camus i que l’ha portat a convertir-se en el primer espai cultural sostenible de Menorca.
A través del present informe es vol dur a terme un diagnòstic per donar
a conèixer la promoció i l’activitat cultural del municipi, per identificar el
seu valor en el desenvolupament de Sant Lluís i la seva contribució cap
a un model més sostenible, així com definir una estratègia amb accions
concretes per fomentar la sostenibilitat al municipi.
Aquest document s'articula en tres blocs principals:

1. Teixit cultural de Sant Lluís
Anàlisi de les activitats que s’han desenvolupat en l’últim període 20202022, així com els agents i grups d’interès que han participat en la vida cultural del municipi.

2. Cultura i Agenda 2030
Anàlisi de la contribució d’aquestes activitats al desenvolupament sostenible i l’Agenda 2030 des d’una perspectiva multidimensional.

3. Estratègia Cultura i Sostenibilitat
S’identifiquen els objectius estratègics de cara a avançar en la contribució
a l’Agenda 2030 des de la cultura, així com accions concretes a desenvolupar durant el 2022.

Introducció
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Cultura i sostenibilitat,
eines de cohesió
Encara que cada departament municipal tengui les seves pròpies competències, la cultura i la sostenibilitat funcionen com a eines de cohesió. A
més, es treballa proactivament en la creació de sinergies i en la transversalitat entre les diferents àrees de treball de l’Ajuntament per aportar un
llenguatge comú.

Alcaldia

Cultura

Sostenibilitat

Regidories

Introducció
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Teixit cultural
de Sant Lluís
AJUNTAMENT DE
SANT LLUÍS
1 ∙ Introducción
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1

Teixit cultural de Sant Lluís

1.1

En virtut de l’acord del Ple
de dia 31 de gener de 2014,
es donà el nom d’ALBERT
CAMUS SINTES (1913‒1960)
a aquesta sala polivalent, en
reconeixement a l’escriptor i
pensador eminent, guanyador
del Premi Nobel de Literatura i
net de la santlluïsera
Catalina Cardona Fedelich.

1 ∙ Teixit cultural de Sant Lluís

Sala Polivalent
Albert Camus

L

a Sala Polivalent Albert Camus és el centre neuràlgic i punt principal
per al desenvolupament de les activitats culturals del municipi. Es
tracta d’un espai polivalent que destaca per la seva constant reinvenció i innovació, característiques que trasllada a les seves programacions i a la seva manera de fer.
Està construïda al solar on s’aixecava el Teatro Nuevo, inaugurat durant
les Festes Patronals de Sant Lluís de l'any 1910. L'Ajuntament de Sant Lluís
va adquirir el teatre l'any 2001, i després d'analitzar diverses vies per continuar amb una instal·lació d'ús cultural situada a l'epicentre del nucli urbà
es va iniciar la construcció del nou edifici el 2011. La inauguració oficial de
la Sala AC va tenir lloc el 26 de setembre de 2014.
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Es tracta d’un immoble amb les característiques d’una arquitectura contemporània, tant a l’interior com a l’exterior, que respecta els trets més
característics de la fisonomia del nucli urbà de Sant Lluís i que manté la
volumetria necessària per integrar-se amb discreció en el seu entorn. A
més, la seva façana plasma el paisatge sonor i la cultura popular oral de
Sant Lluís a través de les boques i la reproducció dels registres sonors
d'algunes expressions típiques del municipi.

La Sala Albert Camus és un espai polivalent i versàtil, amb
capacitat per acollir diferents
activitats a la vegada. Per això,
els arquitectes que s’encarregaren del projecte de la Sala AC
van rebre el Premi d’Arquitectura de Menorca a Edifici d’Ús
Públic i Privat No Residencial.

Les activitats que es duen a terme a la Sala AC s'estructuren de la manera
següent:

•

Espai d'exhibició i programació: s'acullen tres programacions trimestrals
anuals, amb una diversitat de muntatges i espectacles dirigits a tots els públics.
Espai de creació: la iniciativa posa a disposició dels sol·licitants la Sala 1,
així com l'equipament tècnic durant un temps determinat, per fomentar la
labor creativa del col·lectiu artístic.
Espai per a esdeveniments: s'acullen activitats fora de la programació cultural trimestral regular, procedents d'altres entitats i peticionaris externs.
Espai de proximitat: la Sala AC és un espai idoni per la trobada dels diferents col·lectius i entitats del municipi, i serveix a més per donar sortida a tota
l'activitat que duen a terme l’EMEA, el Club de Jubilats, el Casal de joventut,
l'agrupació de budistes del municipi o els centres escolars, entre altres.

•
•
•

Recentment, la Sala AC
ha estrenat la pàgina web
salaalbertcamus.org, en què
s’aposta per una estètica
neta, intuïtiva i molt visual,
amb l’objectiu de facilitar la
navegació de tots els usuaris. A
més, comptaamb un servei en
línia per la compra d’entrades

1 ∙ Teixit cultural de Sant Lluís
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Entenem la cultura com una
eina essencial per fer de la
sostenibilitat un eix d'acció
transversal i, per tant, creiem
necessari que les instal·lacions on
neix i es difon la cultura també
puguin ser reconegudes amb
aquesta marca, que representa
un reconeixement però
també una exigència.
Débora Marquès
Regidora de Sostenibilitat,
Desenvolupament econòmic,
Promoció Cultural, Festes,
Comerç, Polígon Industrial i PIME

L'Ajuntament de Sant Lluís va presentar la candidatura de la Sala AC a la marca Menorca Reserva de la Biosfera per espais culturals en el mateix moment
en què es va aprovar el seu reglament, distinció que li va ser concedida el mes
de desembre del passat 2021. Es converteix així en el primer equipament cultural de Menorca a obtenir aquest reconeixement en matèria de sostenibilitat.
El reglament de la marca estableix 20 requisits obligatoris i 14 de recomanables. D'aquests últims, es compleixen pràcticament tots i s'està treballant
per aconseguir-ne la totalitat durant el 2022. Entre els compromisos que s'exigeixen destaquen l'eficiència energètica, la programació d'artistes locals, l'estalvi d'aigua, les millores en accessibilitat o la igualtat de gènere.

1 ∙ Teixit cultural de Sant Lluís
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Objectius de la Sala AC
•

Crear i promoure una programació cultural estable, innovadora i de
qualitat.
Generar un espai professional de divulgació i exhibició de propostes culturals d'àmbit local, insular, autonòmic i nacional.
Oferir un espai professional per donar suport als processos creatius del
col·lectiu artístic.
Oferir l'espai a col·lectius locals com a punt de trobada.
Convertir la Sala AC en un espai cultural en què el 100 % del consum
d'energia procedeixi de fonts renovables.
Formar i acompanyar artistes i companyies en la transició cap a produccions culturals més sostenibles.
Impulsar noves estratègies culturals més sostenibles que impliquin el
conjunt dels agents culturals.
Fomentar la creació d'aliances amb agents culturals, organismes i entitats.
Ser un espai pioner per desenvoluopar la innovació social, fomentant la
participació de la ciutadania.
Fomentar l’accés a la cultura per part de col·lectius en situació de vulnerabilitat.
Impulsar una política pública de preus reduïts i accessibles.
Fomentar la pedagogia, la consciència i la reflexió de l’espectador entorn
de les produccions culturals.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

cinema
formació i
conferències

arts
plàstiques

La Sala AC
música

teatre
dansa i nous
llenguatges

1 ∙ Teixit cultural de Sant Lluís
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Sala 1: Teatre

Fitxa tècnica

Espai d'exhibició i de creació artística de la Sala AC.
Descripció
Compta amb un hall, la taquilla, els banys per al públic i la zona de magatzem.
Les graderies són retràctils i permeten crear un espai funcional i accessible des del carrer.
L'escenari és amovible, de 6×8 m aprox.
Localitats
198 (153 a la platea i 45 a l’amfiteatre)
3 per a persones amb mobilitat reduïda.
Aforament de l'espai: 215
Dimensions
100 m² sense graderies i 160 m² sense escenari.
Equipament:
− Teló de fons, entrecaixes, teló i combinació de barres manuals i barres electrificades
− Teler
− Pantalla de projecció
− Faristols per concerts i esdeveniments
− Ciclorama
− Taules
− Linòleum
− Tarimes per definir altures
− Projector
− Magatzem
− Sistema de sonorització professional
− Camerinos
− Focus diversos d'espectacle de tecnologia LED
− Banys per al públic
− Microfonia diversa
− Connexió Wifi
− Sistema de streaming
− Piano de coa

1 ∙ Teixit cultural de Sant Lluís
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Sala 2: Aula

Fitxa tècnica

Espai de formació de celebració de reunions, conferències i exposicions.
També és l’espai de trobada de difererents agrupacions ciutadanes. Compta
amb les acreditacions per impartir certificats de professionalitat i especialitats formatives. A més, des del 2021 compta amb el certificat de qualitat
ISO 9001:2015.
Descripció
Compta amb una terrassa annexa amb vistes al municipi i amb un espai per
emmagatzemament i un despatx.
Aforament de l’espai: 54
Dimensions:
81,51 m2

Equipament
− Pantalla de projecció
− Projector
− Taules i cadires
− Magatzem
− Banys per al públic
− Connexió Wifi

1 ∙ Teixit cultural de Sant Lluís
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Línies d’actuació
La Sala AC s'erigeix com un espai cultural multidisciplinari en el qual les seves línies d'actuació van més enllà de la programació artística. Es treballa
activament per donar suport a la creació, acompanyant artistes, companyies i projectes culturals i artístics o realitzant pedagogia de l'espectador.

A. Programació artística
La Sala AC compta amb una programació cultural que està conformada per
tres programacions trimestrals, distribuïdes en tres temporades. Actualment cada programació inclou unes 15 activitats, però el volum s'incrementa amb les peticions que procedeixen d'altres regidories i entitats externes
com els col·legis, les APIMA, altres administracions públiques, etc.
La Sala AC és un espai jove que s'ha posicionat com un dels principals
referents culturals de Menorca i de les Balears per dur a terme una programació cultural capdavantera i innovadora, que es nodreix de la creació artística local, insular, balear i d'àmbit nacional. En el cas de les arts escèniques,
s'inclouen propostes procedents de fires a les quals s'assisteix com la FIET,
la FiraB! i la MADferia.
És un espai en el qual es desenvolupen i celebren activitats en què artistes i intèrprets tenen l’opotunitat de desenvolupar el seu treball de manera
professional. A la vegada, és una instal·lació disponible per reflexionar, expressar i compartir les diferents inquietuds culturals, així com un espai en
el qual la comunitat local i el seu entorn poden accedir fàcilment a una programació cultural de qualitat en què es prioritzen les propostes culturals
del municipi i de l’illa per donar suport al talent local i a
Cada generació es creu destinada
la cultura de Menorca.
Tot i les dimensions reduïdes de Sant Lluís, la promoa refer el món. La meva, en canvi,
ció
del teixit cultural local i l'interès de la ciutadania ha
sap que no podrà fer-ho.
donat com a resultat que el municipi compti actualment
Però la seva tasca és potser major:
amb cinc companyies locals: Tornam a Ser Aquí, TaliaTeaconsisteix a impedir
tre, Idò Teatre, Som 3 i Diàlegs D’Art. Aquesta última comque el món es desfaci.
panyia, que està en procés de professionalització, es convertirà en la primera companyia resident de la Sala AC.
Albert Camus
És important destacar les accions de difusió que es
realitzen des de la Sala AC per a la promoció cultural
Discurs de Suècia d’acceptació
del territori i l'accés a la cultura de les persones locals.
del Premi Nobel de Literatura 1957
A més, una gran part de la programació cultural aborda
temàtiques socials, ambientals i culturals que promouen la reflexió i la conscienciació de la ciutadania. Sobre la tipologia d'activitats que s'organitzen, es fan concerts, exposicions, activitats dirigides al
públic infantil i familiar, representacions d'obres de teatre, dansa, performances, projeccions audiovisuals, presentacions, conferències, debats o
col·loquis, entre d’altres.También se celebran otro tipo de eventos culturales
de organización compartida que se van consolidando cada año como son las
«Trobades i Premis Albert Camus o el Menorca Jazz Festival. Addicionalment,
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també s’hi duen a terme iniciatives lligades al sector audiovisual i a la sostenibilitat, com el Another Way Sant Lluís i el Menorca DocFest, que inclou el
Premi Illa de l'Aire.
Des de l'Ajuntament es treballa per a l'accés universal a la cultura de la
ciutadania mitjançant una política municipal de preus públics i bonificacions que advoca per l'accessibilitat. Per això, es compta amb preus adaptats per als diferents grups de població, atenent la seva situació personal
i capacitat financera: menors de 18 anys, estudiants, persones en situació
de desocupació, persones amb discapacitat, majors de 65 anys, persones
jubilades i pensionistes o famílies nombroses.

La cultura ens
emociona

PROGRAMA
D’ACTES
GENER - MARÇ 2019

t
r
a

1a. temporada
2020

https://salaalbertcamus.home.blog/
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2021
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Activits desenvolupades en
col·laboració amb altres entitats
Trobades & Premis Mediterranis Albert Camus
Des de 2017 se celebren a Menorca les Trobades & Premis Mediterranis Albert Camus, organitzades per l'Associació Trobades Literàries (TLM) i l'Ajuntament de Sant Lluís. Tant les Trobades Mediterrànies Albert Camus, que
se celebren els anys imparells, com els Premis Mediterranis Albert Camus,
que ho fan en els parells, promouen la trobada entre pensadors i creadors
del Mediterrani, reivindicant la vigència del pensament d'Albert Camus i la
necessitat de recuperar el paper de la cultura i dels artistes en les nostres
societats.
A través d'aquesta iniciativa es reivindica la figura d'Albert Camus per associar Sant Lluís i Menorca al seu immens llegat literari i filosòfic i projectar
l'illa internacionalment com un espai cultural de referència.
Les Trobades & Premis Mediterranis Albert Camus projecten la imatge
d'una Menorca cultural, port d'acollida dels debats i les idees que han d'ajudar a conformar un espai de convivència basat en el coneixement mutu, en el
respecte que aquest genera i arrelat a la justícia social.
Trobades & Premis Mediterranis Albert Camus
2021 – No hi ha vida sense diàleg
2019 – Sota el signe de Prometeu. Els camins de la revolta.
2017 – Camus, Menorca, el Mediterrani. Homenatge a Albert Camus
Premi Trobades Albert Camus
2020 Premi Incipiens – Abdo Shanan
2020 – Edgar Morin
2018 – Mona Hatoum

Foto: David Arquimbau.
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Jazz Obert ‒ Menorca Jazz Festival
Jazz Obert Associació d’Al·ligàtors organitza des de 1998 el Festival Internacional de Jazz de Menorca, sent aquest 2022 la seva 24a edició. El festival
porta a l'illa referents del jazz internacional amb un programa variat repartit
en diversos municipis, i ja està treballant en la línia de l'Agenda 2030 incloent criteris de sostenibilitat en la seva organització.
Des de fa diversos anys, la Sala AC alberga anualment un concert del festival, a excepció del 2020 a causa de la pandèmia. Entre els artistes que hi
han actuat destaquen David Pastor Trío, considerat un dels millors trompetistes de l'escena musical espanyola, i el grup gallec SUMRRÁ, referent en el
panorama jazzístic a Espanya. Per aquest 2022 està prevista l'actuació de
Suso González Trio feat. Ruth Florit A Minor K Project.
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Festival de Cinema i Fotografiá Documental
de Menorca
El Menorca Doc Fest és el primer festival de cinema i fotografia documental
de l'illa de Menorca i de les Illes Balears, i va dur a terme la seva primera
edició el 2019. L'objectiu del festival és sensibilitzar la ciutadania mitjançant l'organització d'activitats centrades en les arts visuals, visites guiades
i conferències.
La Sala Albert Camus va participar per primera vegada el 2021 amb la
primera edició del singular Premi Illa de l'Aire, creat per divulgar el documental de naturalesa i la biodiversitat del planeta alhora que ajudava a promoure els Objectius de Desenvolupament Sostenible. El premi es presenta
en col·laboració amb el Certamen MARE, Fundació Menorca Preservation i
l'Ajuntament de Sant Lluís.
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Another Way
Another Way Film Festival és un festival cinematogràfic sobre el progrés sostenible de referència a Espanya, que va dur a terme la seva primera edició el
2015. El propòsit és informar, educar i sensibilitzar a través del cinema sobre
els reptes mediambientals als quals ens enfrontam.
El festival s'alinea amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de
l'Agenda 2030 de l'ONU, especialment amb el 12. Producció i consum responsable, el 13. Acció pel clima i el 17. Aliances per aconseguir objectius.
La Sala AC dona acollida per primera vegada el 2022 a una secció del festival que s'ha titulat Another Way Sant Lluís, i ofereix tres projeccions del palmarès de l'última edició del certamen, presentat a Madrid l'any 2021: Animal,
amb la menció especial del Jurat; Dear Future Children, premi del públic en
Secció Oficial, i Lords of Water, guanyadora de la Secció Impacte. Cada projecció es va complementar amb un col·loqui en el qual es va convidar una
persona relacionada amb l'objecte central de cadascuna de les pel·lícules.

ANOTHER WAY
FILM FESTIVAL
A SANT LLUÍS

17-19 DE FEBRER 2022. SALA ALBERT CAMUS.

17 DE FEBRER
20.00 HORES

18 DE FEBRER
20.00 HORES

19 DE FEBRER
20.00 HORES

VENDA D'ENTRADES A WWW.TICKETIB.COM
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B. Suport a la creació
El juny de 2020 la Sala AC va iniciar el projecte de les residències artístiques,
una iniciativa que va ampliar els usos de la sala com a espai de creació per a
les companyies i els artistes. Va néixer en plena pandèmia i es va idear amb
l'objectiu de donar suport al sector cultural, que travessava un moment
molt complicat perquè no es podien dur a terme actuacions en viu.
Els artistes participants de la residència poden fer ús de les instal·lacions
un màxim de cinc dies, durant els quals compten amb assessorament tècnic
per a la realització d'assajos, disseny de llums, enregistrament de vídeos o
preparació dels seus projectes.
Les persones o entitats vinculades a la cultura que vulguin desenvolupar el seu projecte artístic a la Sala AC poden sol·licitar-ho a l'Ajuntament,
però tenen prioritat aquells que procedeixin de Sant Lluís, els projectes directament relacionats amb la localitat i les propostes que treballin la sostenibilitat.
A dia d’avui, la Sala AC ja ha acollit més de 25 residències artístiques de companyies de Sant Lluís, Menorca i Balears, així com d'àmbit nacional. Algunes de les propostes que hi han realitzat residència
han estat incorporades a la programació, com Alone together, de Joana Brabo, Cossos i Caretes i Buit, de la Cia. Desencaixades.
La valoració de les residències per part de l'Ajuntament i de les
companyies que se n’han beneficiat és molt positiva, ja que el fet de
poder treballar les creacions en un espai professional afavoreix l'increment de la qualitat dels espectacles.

Objectius:

• Acompanyar el sector artístic en les seves carreres professionals i
fomentar el desenvolupament creatiu i personal dels seus projectes.
• Fomentar noves produccions per ampliar el teixit cultural local.
• Posar un espai professional com la Sala AC a l'abast dels artistes i

les companyies.
Acompanyar i assessorar les produccions, els artistes i les companyies per desenvolupar bones pràctiques en matèria de sostenibilitat.

•

Amb motiu de l'obtenció de la Marca Menorca Reserva Biosfera, es
demanarà als artistes que compleixin un protocol de bones pràctiques, promovent un teixit cultural més sostenible.
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Experiències locals
Xerram amb Pau Seguí Pons
Director i actor de la companyia Tornam a Ser Aquí
Tornam a Ser Aquí és una companyia de teatre amateur que està a punt
de complir 20 anys i està integrada actualment per 12 actors. Per aquest informe s’ha comptat amb el testimoni de Pau Seguí, director de la companyia, actor i dramaturg, que ha posat en valor les sinergies establertes amb
l’Ajuntament de Sant Lluís, ja que des del seu punt de vista són les que han
ajudat a fer d’aquest projecte una iniciativa sòlida i consolidada.
La companyia aposta principalment per temàtiques diverses que cerquen la posada en valor del territori utilitzant tòpics socials de la regió, principalment mitjançant la comèdia i representant les seves obres en català.
També han volgut treballar per donar veu a la desigualtat de gènere i ho van
fer el 2020 amb la representació de l’obra De Dones, que va incloure diverses
peces breus amb missatges feministes que van contribuir a la conscienciació
del públic.
Per a la companyia, és fonamental el suport i acompanyament amb què
compten per part de l’Ajuntament de Sant Lluís. Destaca l’oportunitat que
tenen de poder utilitzar un espai únic i professional com la Sala AC per fer
residències, assajar i desenvolupar les seves obres, i considera que és un suport que els permet seguir creixent i professionalitzar-se.
A més, també fa referència a l’escolta activa per part de l’Ajuntament per
a la resolució de les possibles necessitats que puguin tenir i manifesta que
en tot moment se’ls ofereix acompanyament per millorar les seves obres i
per fomentar el seu creixement com a companyia.

El paper de l’Ajuntament en la
generació de teixit cultural local
sòlid ens dona seguretat a l’hora de
seguir creixent com a compayia.
Pau Seguí Pons
Director i actor de la companyia Tornam a Ser Aquí
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C. Acompanyament d’artistes,
companyies i projectes culturals i
artístics
L'experiència, coneixement i contactes que té l'àrea de Cultura és una garantia per exercir la tasca d'acompanyament i assessorament a artistes,
companyies i projectes culturals i per al seu desenvolupament i creixement,
així com per fomentar la seva professionalització i impulsar la seva projecció dins i fora de l'illa.
Aquesta línia d’ actuació conté les accions següents:

• Assessorament en la redacció, estructuració i disseny de dossiers i
projectes artístics.

• Presentació i comunicació de projectes culturals.
• Acompanyament en la transició cap a les pràctiques sostenibles.

D. Pedagogia de l’espectador
Aquesta iniciativa engloba dues línies d’actuació que neccesiten diferents
aliances per a la seva execució:

•

La primera proposa treballar la visibilització, valorització i conscienciació
entorn dels elements relacionats amb el procés de creació, producció i exhibició d'un esdeveniment cultural. A més, pretén donar a conèixer al públic el
context en el qual s'emmarca una obra, atenent tota la seva cadena de valor:
temps necessari per al seu desenvolupament, materials utilitzats, personal
implicat, dificultats trobades durant el procés de creació, etc. donant prioritat a la conscienciació sostenible.

• La segona és la proposta de l'espai de reflexió, diàleg i debat en què mit-

jançant la programació entorn de diferents temàtiques d'interès (gènere,
reducció de les desigualtats, consum responsable, canvi climàtic, etc.) es generaran espais de reflexió i conscienciació ciutadana.
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1.2

Escola Municipal
d'Ensenyaments
Artístics − EMEA

E

l compromís per implementar un model cultural de qualitat al municipi passa per una formació i una educació pública en les arts i la cultura. Per això es va crear l’Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics
de Sant Lluís (EMEA), gestionada des de la Regidoria d'Educació. L'alumnat
està conformat per 300 persones aproximadament i se centra en la formació en música, dansa i dibuix i pintura.
L’EMEA també ha aconseguit generar sinergies amb altres departaments i entitats, fet que reforça la transversalitat de la cultura.
Al llarg de l'any, l’EMEA disposa i fa ús de les instal·lacions de la Sala
AC com a espai de mostra de les diferents peces artístiques que sorgeixen
de l'activitat de l'alumnat, com a exposicions de dibuix i pintura, audicions
instrumentals o les mostres de fi de curs.
Les exposicions, recitals o audicions esmentades anteriorment es converteixen en oportunitats sense igual per a la joventut que està desenvolupant
una formació artística, perquè puguin endinsar-se i sentir-se part de produccions escèniques, musicals o d'arts plàstiques en un espai professional.
És important posar en valor la predisposició i les facilitats que existeixen
per part de l'Ajuntament a l'hora de cedir la Sala AC per a esdeveniments.
L’EMEA compta amb col·laboracions i participacions amb diferents entitats,
peninsulars, i estrangeres, i des de l'Ajuntament es donen totes les facilitats
perquè aquestes es puguin desenvolupar en un espai professional i equipat.
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Objectius
• Oferir una base de l'educació artística i cultural del municipi.
• Acostar l'art i la cultura a tots els públics, perquè tothom pugui accedir a

la disciplina que li interessi sense que les seves capacitats físiques, intel·lectuals i d'edat condicionin el seu aprenentatge.
Apreciar la importància de les arts com a llenguatge i mitjà d'expressió
cultural de la societat en l'àmbit local i universal.
Oferir un ventall de disciplines artístiques que cobreixin la varietat de demanda de les persones usuàries. Sempre que sigui possible (demanda, espais, recursos humans i materials), s'anirà ampliant l'oferta.
Desenvolupar les capacitats creatives i l'esperit crític davant l'obra artística.
Fomentar una pedagogia activa i motivadora, que tendeixi a recuperar,
mantenir i promocionar les manifestacions culturals i artístiques de la zona
d'influència del centre.
Generar un centre educatiu que complementi l'ensenyament acadèmic
amb el desenvolupament personal.
Crear sinergies i aliances per difondre la importància de l'educació cultural de qualitat.

•
•
•
•
•
•

Per al present informe, hem recopilat experiències d'alumnes de l’EMEA per
conèixer la seva opinió sobre aquest tema. Les seves valoracions són molt
positives, i s'ha posat en valor la proximitat i formació dels professors, així
com l'accessibilitat dels preus. S'ha fet especial esment a l'exercici que es fa
de rotació instrumental al llarg de l'any, ajudant enormement els alumnes a
familiaritzar-se amb diferents instruments i triar les diferents modalitats en
les quals volen avançar a l'escola. A més, s'ha valorat molt positivament la
capacitat d'adaptació que té l’EMEA amb famílies nombroses, per coordinar
horaris i facilitar l'accés a les classes dels seus alumnes.
Cal fer especial esment al compromís adquirit per l’EMEA per afavorir la
participació de totes les persones a la cultura i a l'aprenentatge de les diferents modalitats artístiques, independentment de les capacitats físiques,
intel·lectuals i d'edat, perquè no condicionin el seu aprenentatge.
Un bon exemple són les classes destinades a persones amb diversitat
funcional. A través d'aquestes sessions, joves amb diferents habilitats tenen
accés a un ensenyament multidisciplinari en arts i a experiències, material
artístic i instruments que ajuden aquests alumnes a identificar noves inquietuds, en el marc de la cultura.
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1.3

Escola d’Art
Dramàtic
de Menorca

L

'EADM, creada el 2009, dirigida per Pitus Fernández i coordinada per
Marta Cantamisa, és una iniciativa del Departament de Cultura, Patrimoni i Educació del Consell Insular de Menorca. Es tracta d'una aliança pública basada en el repartiment de responsabilitats, la col·laboració
i la cooperació, que es veu materialitzada en un conveni signat pel Consell
Insular i l'Ajuntament de Sant Lluís.
L'escola ofereix un programa d'estudis distribuït en dos cursos de 350
hores destinat a majors de 16 anys interessats en la pràctica i el coneixement del teatre. S'imparteixen classes de veu, cos i moviment, i els estudis
estan regulats quant a la dotació d'hores per la Conselleria d'Educació i Cultura. A més, compten amb un currículum i dotació de professorat avalats
per l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB), a la qual
està vinculada l’EADM.
El nivell acadèmic i professional del professorat de l'escola reflecteix el
compromís que existeix amb el desenvolupament cultural de l'alumnat. Es
tracta d'uns estudis que pot assumir tot aquell que vulgui evolucionar en el
camp de la interpretació, però que també afavoreixen la formació integral
de la persona. No estan, per tant, només enfocats a qui vulgui preparar l'accés als corresponents estudis superiors, sinó que també van dirigits a aquelles persones que vulguin millorar la seva capacitat de comunicació, les relacions interpersonals en tots els àmbits o fins i tot practicar i integrar-se en
la cultura menorquina, atès que les classes són impartides en català, i en
molts casos ha estat una eina d'ajuda per a la integració de persones a l'illa.
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Experiències locals
Xerram amb Marta Cantamisa
Coordinadora de l'EADM
A l’entrevista mantinguda amb la coordinadora de l’EADM es reafirma la importància de les sinergies i aliances creades entre l’Escola i l’Ajuntament per
mantenir la qualitat i l’èxit d’aquesta iniciativa.
Segons Cantamisa, a través de l’EADM, a més de desenvolupar coneixements entre els seus alumnes en matèria d’arts escèniques i interpretació,
s’aconsegueix generar una major conscienciació del públic, i es fomenta la
creació de nous i més qualificats espectadors, amb un major esperit crític.
A més, l’alumnat creix personalment gràcies a les eines que es faciliten
des de l’escola, adquirint o millorant les seves aptituds en lideratge, empatia
o treball en grup.
Cal ressaltar com l’EADM s’ha convertit en un espai d’integració. Les
classes, com que es fan en català, s’han convertit en ocasions en una bona
oportunitat perquè persones que no estan familiaritzades amb la llengua
l’aprenguin i s’integrin amb més facilitat.
Entorn del 10 % dels alumnes volen desenvolupar la seva carrera professional en arts escèniques i des de l’EADM es realitza un acompanyament
per a la preparació d’aquests alumnes de cara a les diferents proves d’accés.

La col·laboració amb l’Ajuntament i
l’esforç compartit són fonamentals
per fer arribar recursos creatius a l’illa.
Marta Cantamisa
Coordinadora de l'EADM
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1.4

Biblioteca pública

E

stracta d’un espai d’educació, cultura, informació, formació i oci al
servei de la ciutadania de Sant Lluís. La Biblioteca pública de Sant
Lluís està integrada en la Xarxa de Biblioteques de Menorca.

Part de la missió de la Biblioteca passa per:

•

Crear i fomentar els hàbits de lectura en la infància des dels primers
anys. A més de contacontes, hi ha una activitat de «Família i lectura» i visites escolars.
Secundar tant la formació individual i la formació autodidacta com la
formació acadèmica en tots els nivells.
Donar oportunitats per al desenvolupament personal i creatiu.
Estimular la imaginació i la creativitat de la infància i la joventut.
Fomentar el coneixement del llegat cultural, la valoració de les arts, els
descobriments científics i les innovacions.
Facilitar l’accés a les expressions culturals de totes les manifestacions
artístiques, oferint un servei accessible de préstec de llibres.
Encoratjar el diàleg intercultural i afavorir la diversitat cultural.
Donar suport a la tradició oral.
Garantir l'accés dels ciutadans a tota mena d'informació de la comunitat.
Proveir les empreses, les associacions i els grups d'interès d'àmbit local
de serveis informatius adequats.
Acompanyar en el procés de digitalització, facilitant l'aprenentatge en
l'ús de la informació i dels mitjans informàtics. Un dia a la setmana s'imparteix un servei d'acompanyament sobre noves tecnologies.
Potenciar i participar en les activitats i els programes d'alfabetització per
a totes les edats i iniciar aquestes activitats quan sigui necessari.
Disposar d'un espai per a la presentació d'obres literàries.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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A més de l'activitat ordinària, d'accés lliure i gratuït, la Biblioteca compta
amb una programació d'activitats alternatives que consisteixen en xerrades o col·loquis amb la intenció d'incidir de manera positiva i cultural en
els assistents.
Les activitats desenvolupades en el marc de la Biblioteca són un motor
fonamental del municipi per garantir alguns drets constitucionals com poden ser el d'accés a la informació o a la cultura.
És important esmentar la iniciativa del Consell Insular de Menorca, que
ha encarregat un informe a nivell d'illa amb el qual es vol avançar cap a
nous models de biblioteques, apostant per una diversificació dels serveis i
per la creació de nous espais, més enllà dels usos més tradicionals.
La Biblioteca s'ha convertit en un espai amb un gran incidència positiva
al municipi. Oberta 235 dies l'any i amb més d’11.520 visites el 2020, la Biblioteca és un lloc on joves i adults del municipi acudeixen a informar-se i a
cultivar-se.

La Biblioteca està integrada
en la Xarxa de Biblioteques
de Menorca. És un punt de
trobada de tots els lectors
implicats en l’ambit del llibre i
la lectura de Menorca.
La gran majoria de les
activitats impulsades per
la Biblioteca es realitzen i
s’organitzen conjuntament.
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1.5
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L’Arxiu

L

'Arxiu Municipal és un servei que s'encarrega de gestionar, conservar,
difondre i posar a disposició de tota la ciutadania i del mateix Ajuntament la documentació municipal, a més de recollir els testimoniatges documentals que els ciutadans i les entitats locals vulguin dipositar a
través de donació o dipòsit.
Ofereix informació tan diversa com la que es troba en els llibres d'actes
de les sessions plenàries de l'Ajuntament, el padró municipal d'habitants,
tots els pressupostos anuals, informació urbanística, les activitats esportives i culturals que s'han realitzat al llarg dels anys i moltes dades més. Es
tracta d'un servei que conté informació sobre el municipi des de l'any 1904.
La recopilació de fotografies de qualsevol època sobre Sant Lluís és un
dels objectius de l'Arxiu Municipal, preservador de la memòria gràfica del
municipi. Les fotografies són el testimoniatge de persones anònimes i públiques, de carrers, d'edificis, d'esdeveniments socioculturals o d'actes polítics.
Es tracta d'un equipament públic i gratuït. Per tant, poden accedir a l’arxiu tots els investigadors i els ciutadans que hi estiguin interessats, amb
cita prèvia.
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1.6

Programacions
culturals estivals

ES TI U
A SANT LLUÍS

E

l municipi de Sant Lluís està compromès amb la generació d'activitats diverses i de qualitat durant tot l'any, les quals permeten la creació d'un teixit cultural sòlid en què prevalgui la participació de la
ciutadania i la programació amb artistes locals. No obstant això, durant els
mesos d'estiu la programació cultural del municipi es veu incrementada,
apostant per activitats en les quals es pugui donar a conèixer la cultura i la
tradició local tant als residents com als visitants, a més d'una oferta exterior
que nodreix el conjunt de la programació.
La programació d'estiu és gratuïta i es basa en el desenvolupament
d'activitats en directe i a l'aire lliure. Es duu a terme en espais convencionals
i no convencionals, oferint concerts, obres de teatre i espectacles de dansa
que generen un programa diferent al de la resta de l'any.
Durant la temporada del 2021, amb l'objectiu de fer costat al sector cultural després de la pandèmia, es van celebrar diferents cicles d’activitats.

CULTURA
DE VORERA

M ER C AT
POBLE VIU

C I CL E
CLÀSSIC

E F ÍME RS

ARTS VISUALS
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Cultura de Vorera

CULTU RA
DE VORERA

És un cicle que es desenvolupa des de l'any 2015 i es caracteritza per portar
la música, la dansa i altres expressions culturals al costat de la mar, embarcadors, platges, passejos marítims, etc. És un cicle que consta de vuit
actuacions repartides en les diferents urbanitzacions que té el municipi. És
un cicle molt esperat pels residents que passen la temporada d'estiu en les
seves segones residències, i també pels visitants que resideixen en els nuclis
turístics durant l'estiu i pels residents del municipi. Totes aquestes urbanitzacions tenen allotjaments turístics, i aquest cicle suposa un atractiu afegit
per als seus hostes.

Mercat d’Estiu

ME RCAT
POBLE VIU

Té lloc tots els divendres des de l'estiu de 2006 al carrer principal de Sant
Lluís. Hi participen més de vint parades, que ofereixen productes variats.
El seu objectiu és treure al carrer els productes típics de l'illa, generalment
artesania i gastronomia del territori.
Pretén dinamitzar i fomentar l’activitat econòmica local, ja que al costat
del mercat es programen esdeveniments i actuacions a l'aire lliure. El mercat està ubicat al centre del poble, on es troben la majoria dels comerços i
restaurants del nucli urbà, i és un element important per generar moviment
i un ambient agradable i d'entreteniment durant la nit dels divendres.

A

l'última edició es van iniciar tres cicles culturals addicionals (Cicle
Clàssic, Cicle Artistes al carrer i el Cicle Efímers), i es va aconseguir
programar més de 60 actuacions en els tres mesos d'estiu. Cada
cicle programat és multidisciplinari i amb estructures de funcionament diferents. Atesa la realitat del teixit cultural després de la pandèmia, la totalitat
d'aquests cicles es van organitzar per ajudar el sector i l'artista local, i es
van dur a terme gràcies a les ajudes de diferents institucions com el Consell
Insular (Rescat Cultural, Programa Menorca Música i Teatre, el Conveni de
Dinamització Comercial i el Conveni de Producte Turístic de Foment del Turisme). Per tant, per al desenvolupament d'aquests programes culturals va
ser essencial la creació de noves aliances i la consolidació de les ja existents.

Cicle Clàssic

CICLE
CLÀSSIC
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Apostant per dur a terme una diversitat programativa d'accés per a tota
mena de públics, es va crear un cicle de concerts de música clàssica en directe en el Circuit Natural, un espai a l'aire lliure amb la finalitat de donar
visibilitat a l'artista clàssic local i per potenciar els espais culturals no convencionals. Era la primera vegada que s’utilitzava aquest lloc com a espai de
concerts dins d'una programació regular.
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Artistes al carrer
Cicle protagonitzat per artistes de Menorca que oferien el seu art durant els
caps de setmana, sense escenari i al carrer. És una iniciativa que es va dur
a terme amb l'Associació de Músics de Menorca i va obtenir el seu finançament gràcies al programa Rescat Cultural de Menorca del CIM. La selecció
dels participants es va realitzar mitjançant un càsting obert i públic, amb
un jurat popular, al qual es van presentar totes aquelles persones que ho
van desitjar. Les actuacions es van dur a terme com a activitat dinamitzadora per als bars i restaurants de Sant Lluís (nucli urbà) i Punta Prima,
creant un impacte econòmic positiu.

Efímers

EFÍMERS

ARTS VISUALS
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Aquesta proposta va oferir un espai per a les arts visuals en ple nucli urbà
la nit dels divendres, un dels dies amb major moviment al poble. Es parteix
de la base que les arts visuals han estat considerades com aquelles que es
«veuen» o «miren», centrades sobretot en la pintura, l'escultura, la fotografia, etc. Avui dia, les arts en general es complementen i s'hibriden entre si, ja
que l'experiència artística s'estén a emprar i desenvolupar tots els sentits.
Per això, aquesta proposta d'exposicions d'arts visuals contempla l'ús de
diferents llenguatges més enllà del visual, ja que encara que aquest és l'eix
principal es complementa amb altres eines que impliquen més «sentits»
com el so, la llum i la narrativa en moviment.
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Festival Menorca en Dansa
Menorca en Dansa és un espai de trobada per a persones amb interès per
la dansa i les diferents qualitats del moviment dins de l'esfera de la dansa
contemporània. És un projecte de formació que inclou també un espai per
a la creació i l'exploració del cos i el moviment que es duu a terme al CEIP
Sa Garriga (en aliança amb el Col·legi i l'àrea d'Educació de l'Ajuntament).
Inclou una mostra performativa anomenada Dansa de Vorera, que
compta amb la participació de tres companyies professionals, de les quals
una és d'àmbit balear. Aquesta iniciativa sorgeix d'una convocatòria de l'organització del Festival en la qual es valora la professionalitat de la proposta
i la seva línia artística.
El festival es duu a terme sempre dins la primera quinzena del mes d'agost:
1. Formació
Tres hores diàries d’entrenaments dirigits per professorat de primer nivell
de la península i les Illes Balears.
2. Investigació i creació artística
Espai d’exploració i de creació per a la producció d’una peça que l’alumnat
mostrarà l’últim dia del festival.
3. Exhibició
Mostra de companyies Dansa de Vorera en què es duu a terme una mostra
professional de dansa contemporània gratuïta i oberta a la ciutadania.
Cal destacar que per a l'any 2022 el festival s'està expandint a altres municipis, igual que s'ha fet el gran pas cap a la sostenibilitat, i s’ha convertit així
en el primer festival de dansa sostenible a nivell balear.
Per això des de l'organització han decidit adoptar els compromisos següents:

• Contribuir a la consecució dels ODS adaptant els espais culturals, progra-

mes i accions perquè siguin mediambientalment sostenibles i socialment
inclusius.
Donar suport a les aliances i sinergies amb altres sectors que promoguin,
potenciïn i multipliquin la difusió i consecució dels ODS.
Emprendre accions i programes que contribueixin a fomentar una cultura
de la sostenibilitat en el sector de la dansa.

•
•
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1.7

Patrimoni cultural
material immaterial

A

més de l'aposta cultural i educativa que es fa des del municipi de
Sant Lluís, hi ha diferents mostres de patrimoni material i immaterial que configuren el teixit cultural del territori.

Patrimoni cultural inmaterial
El patrimoni cultural immaterial defineix territoris i societats. Aquestes manifestacions radiquen de coneixements i tècniques transmeses entre generacions i aporten un gran valor cultural, social i econòmic. No podem entendre el desenvolupament cultural d'un territori sense atendre el patrimoni
cultural immaterial que s'hi ha generat.
Sant Lluís té el privilegi de comptar amb una rica tradició popular. La
música és una disciplina que ha estat molt present entre la societat i les
famílies de del municipi, i compta amb multitud d'exemples familiars en les
quals generació rere generació s'ha mantingut i transmès la sensibilitat, la
formació i la creació musical.
Deixem lo dol és un dels càntics tradicionals transmès al llarg de diferents generacions. Es tracta d'un alegre cant a la Resurrecció del Senyor,
que un grup format per veïns del mateix poble interpreta el Diumenge de
Pasqua en diversos escenaris del municipi: l'església parroquial, la Sala de
plens de l'Ajuntament i la Sala Polivalent Albert Camus, entre altres.
Una altra manifestació de patrimoni cultural immaterial, de gran rellevància a Sant Lluís, és el Joc de la Bolla, un joc tradicional protegit que
presenta unes certes característiques i unes regles de joc que li confereixen
una personalitat pròpia. Era un joc molt estès a Menorca, però actualment
la seva pràctica es restringeix a Sant Lluís, que conserva l'última pista homologada al CCE Sant Lluís.
A través de l'Inventario de Patrimoni Cultural de Menorca, trobam un
valuós arxiu de patrimoni cultural immaterial, no només de Sant Lluís sinó
de tota l'illa. Es tracta d'una iniciativa fonamental per a la cura i salvaguarda
del patrimoni cultural.
Aquest inventari es planteja des de la doble perspectiva de confluència
entre patrimoni cultural i patrimoni natural. D'una banda, es pretén desenvolupar un programa de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de
l'illa i, de l’altra, que s'orienti cap a la potenciació de tots els elements que,
en l'àmbit econòmic, social i cultural, puguin contribuir a un major desenvolupament sostenible a Menorca. Aquest projecte, per tant, està íntimament
vinculat a la Reserva de Biosfera de Menorca, declarada per la UNESCO l'any
1993, designació que revela la importància de connectar el patrimoni cultural immaterial amb el patrimoni natural, així com d'harmonitzar la relació
de les persones amb l'entorn.
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Deixem lo dol
Deixem lo dol és un càntic tradicional, manifestació del patrimoni immaterial cultural menorquí transmès al llarg de diferents generacions. Es tracta d'un alegre cant que narra la vida de Jesús, des del seu naixement fins a
la seva resurrecció. El seu origen es remunta a fa més de 400 anys, i s’ha arribat a expandir per diferents parts del món amb els moviments migratoris
dels menorquins. Cal destacar com encara existeixen escletxes d’aquesta
tradició a Sant Agustí de la Florida (Estats Units), ja que va ser un destí de
migrants menorquins, que hi van implantar la tradició i encara s'ha mantingut actualment.
El Deixem lo dol ha tingut gran incidència a Sant Lluís, on s'han trobat
arxius relatius a aquest càntic que es remunten a fa més de 100 anys, en
concret de l'any 1910.
En trobam diferents versions i és interpretat els diumenges de Pasqua
per un ranxo o cor format per veïns del mateix poble i d'altres municipis
pròxims, i de diferents edats. Són els responsables d'interpretar el càntic
per diferents espais del municipi: l'església, la Sala AC, el Centre Cultural,
etc. La direcció del cor, que ha arribat a estar integrat per 70 membres, és
a càrrec de Marlén Coll, una músic professional que ha viscut en la seva família la tradició del Deixem lo dol, ja que el seu pare va ser també director
del ranxo. Donada la importància per al municipi d'aquesta tradició, l'Ajuntament posa a la seva disposició espais municipals perquè puguin assajar i
preparar-se per a la celebració del Deixem lo dol.
El 2020 es va voler celebrar el Deixem lo dol d’una manera diferent, amb
un text recuperat a Sant Agustí de la Florida. No obstant això, amb motiu del
COVID-19, no s'ha tornat a celebrar amb normalitat el diumenge de Pasqua a
Sant Lluís. S'espera que aquest 2022 es pugui reprendre la tradició amb normalitat, i s’incorpori aquest text recuperat a Sant Agustí de la Florida.
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Joc de la Bolla
És difícil identificar l'origen exacte del Joc de la Bolla, ja que els seus antecedents estan molt estesos i hi ha de variants per tot el món. Ja es coneixien
jocs similars a l'Antic Egipte, Grècia o Roma i, amb el pas dels anys i a causa
de diferents factors, han evolucionat tant en les normes que els regeixen com
en els materials utilitzats. La influència francesa de Sant Lluís fa pensar que
els orígens d'aquest joc es remunten al segle XVIII, ja que són notables les
similituds amb jocs tradicionals de diferents zones de França.
S'han trobat a Ciutadella diferents indicis que proven que aquest joc es
practicava des de mitjan segle XVII, que estava estès per tota l'illa i que es
comptava amb jugaderos disseminats en nuclis urbans (soterranis o locals),
caserius i fins i tot en espais no urbans i rurals, on la pagesia podia accedir
fàcilment, de tal manera que aquests espais es convertien en punts de reunió de la ciutadania per passar-hi hores de gaudi. Amb el pas del temps,
però, han anat desapareixent i perdent popularitat.
Actualment només queda un jugadero a Menorca i està localitzat a Sant
Lluís. Hi ha referències molt antigues d'aquest joc al nostre poble i no hi ha
dubte que ha cobrat importància gràcies al Centre Cultural i Esportiu (CCE
Sant Lluís) i als seus treballs de conservació i manteniment del Joc de la
Bolla. Aquesta entitat és la que s'encarrega de mantenir, protegir i salvaguardar aquest joc, i per això duu a terme al llarg de l'any campionats, activitats diverses i demostracions. Avui dia, es calcula que uns 50 jugadors
continuen practicant aquest joc i que un centenar té en propietat bolles per
poder jugar.
La visió de la ciutadania de Sant Lluís sobre el Joc de la Bolla és essencial per entendre la seva importància al poble. Moltes famílies tenen algun
avantpassat que ha jugat a la Bolla o que encara hi juga. El record de la
gent gran i l'estima de la joventut que ha crescut al seu voltant ajuden a fer
d'aquest joc una part més de la identitat santlluïsera i el converteixen en
una de les seves tradicions més singulars, amb un elevat valor cultural. Tant
és així, que actualment el Joc de la Bolla forma part del catàleg de Patrimoni
Cultural immaterial de Menorca.

Arxiu IPCIME.
Autor: David Arquimbau.
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Festes Patronals
Les Festes Patronals són un element cultural fonamental al municipi i una
mostra clara de la seva tradició i història. Estan dedicades a Sant Lluís IX,
rei de França, i constitueixen la màxima expressió del sentiment popular. La
festivitat és el dia 25 d'agost, encara que sempre se celebren l'últim cap de
setmana del mes. Des de fa diversos anys, el programa festiu abasta les setmanes anterior i posterior a la celebració, amb l'organització de nombrosos
actes esportius, culturals i festius.
L'origen de la festa és religiós i es remunta a la fundació de l'església,
quan els membres de l’obreria, els caixers (denominats així perquè eren els
responsables de l'administració dels diners per sufragar les obres de construcció i manteniment del temple), organitzaven els actes protocol·laris i
populars de la festa que, a partir de 1825, també ho serà del poble en ser
elegida per votació popular.
La programació festiva s'inicia quinze dies abans amb diferents activitats, totes organitzades o coorganitzades per l'Ajuntament amb la participació de diferents entitats del poble. Dins d'aquestes activitats podem trobar
berenars, campionats esportius o sopars veïnals, entre altres. L'inici dels
dies grans es proclama el divendres anterior amb la lectura del pregó de
festes. Seguidament, i durant tot el cap de setmana, s'organitzen activitats
infantils com jocs, tallers i animació infantil, balls per a la tercera edat, revetles, cercaviles de gegants i capgrossos, desfilada de carrosses i llançament de focs artificials.
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Però el principal protagonista de la festa és el cavall i el seu genet (caixer)
i els diferents actes protocol·laris que realitzen junts. El cavall, vestit amb
adorns tradicionals, recorre els carrers del poble amb el caixer, també vestit per a l'ocasió, utilitzant la sella menorquina, que es reserva només per
aquestes celebracions. Una vegada recorreguts els carrers del poble, visiten
l'església per realitzar un acte protocol·lari (la Missa de Caixers i les Completes) i posteriorment s'acaba amb el tradicional Jaleo, que consisteix a fer
ballar i botar el cavall al ritme de la música tradicional.
La peça que la banda de música toca durant les voltes del Jaleo és la
«Jota estudiantina» integrada en la sarsuela «El Postillón de La Rioja», de
Cristóbal Oudrid Segura. D'altra banda, durant el repartiment de canyes verdes s'interpreta el pasdoble «El maniquí», de Pío Díaz Olarte.
Acompanya la comitiva de cavalls i caixers (la qualcada) un caixer pujat a
un ase, el fabioler, que sona un tambor i un fabiol per anunciar l'inici i l'arribada de la qualcada i també el seu final i el comiat.
El fabioler o fabiolera interpreta tres melodies durant la qualcada:
«Sa colcada»: és la melodia més representativa i, com a tal, és la que
interpreta el fabioler o fabiolera normalment.
«Es ball des còssil»: s'alterna amb la melodia «Sa colcada» durant el
replec dels caixers.
«S’aigo-ros»: s'interpreta sense tambor, només amb el fabiol, i únicament durant el repartiment d’aigua-ros durant els dos dies de festa en els
actes religiosos.
A cada municipi s’utilitzen aquestes mateixes melodies però interpretades
per cada fabioler d’una manera personalitzada i que es diferencia de la resta.

•
•
•
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Unes altres de les figures importants de les festes de Sant Lluís són els
gegants i els capgrossos. Són una figures de fusta d'aproximadament 3,80
m d'alt que representen dos personatges pagesos. Els gegants i la seva comparsa de capgrossos formen part del patrimoni municipal i són propietat de
l'Ajuntament.
Aquestes figures són:

En Lluís i na Maria
Són dues figures adquirides l'any 1989. Van vestides de pagesos amb roba
del segle XVII. El nom d'aquestes dues figures van ser triats pels fillets i filletes de l'escola l'any 1994. Aquest mateix any es va constituir la Colla de
Gegants, que és l’encarregat del manteniment i conservació de les figures i
de realitzar les cercaviles.

Na Tecla
Construïda l'any 1998, és un figura que es va elaborar partint d'un capgròs
de l'any 1965. Representa una filleta, que al principi portava un io-io, i a qui
se li van fer uns braços lleugers que es mouen quan balla, i posteriorment
se li va incorporar un sistema per tirar aigua a través d'un xumet que porta
a la boca.

Els capgrossos
Són 13 figures diferents que els fillets i filletes de la Colla de Gegants es
posen al cap. Tenen diferents mides i cadascun s'associa a una vestimenta
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característica. Es pot veure, per exemple, un dimoni somrient, una dona
cubana, un nen negret, una dona d'època i sis fillets petits, entre altres.

En Joan Flametes
Construït l’any 2016, representa l’esperit i la màgia de Sant Joan. La seva
funció és sortir a l’inici de la primavera visitant i recollint els desitjos dels
veïns del municipi, i la seva última aparició es produeix la nit de Sant Joan,
quan crema aquests desitjos en un fester.

S'Àvia Esperança
Va néixer durant la pandèmia com a mostra de reconeixement a majors i
petits pel seu comportament durant el confinament. Va ser un regal que va
voler fer l'Ajuntament i la Colla de Gegants en forma d'homenatge. El nom
propi fa referència a l'esperança que tot sortiria bé. És una figura amb una
cara alegre i dolça, com el d'una àvia. Llueix un mocador que li cobreix el
cap en el qual es pot llegir la paraula «gràcies» en gran i al voltant el nom de
tots els col·lectius que van estar treballant i lluitant en aquests temps difícils
com el personal sanitari, els policies, els professors, els farmacèutics… Duu
un davantal amb un símbol d'un arc de Sant Martí com a mostra de resistència per a molts i amb una llegenda en la qual els fillets de Sant Lluís declaren
el seu amor pels avis.
Els gegants i els capgrossos surten al carrer amb
motiu de les festes patronals, així com també en altres manifestacions festives com Nadal, Sant Antoni,
Carnestoltes… Són un patrimoni cultural i històric
del municipi, i per això han de mantenir la personalitat i el seu estil propi en tot moment. La Colla de
Gegants té els seus propis estatuts, en els quals es
regula tot el protocol de sortides o el reglament de
participació en actes, entre altres aspectes.
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Patrimoni cultural material
Sant Lluís compta amb una rica història i cultura, reflectida en els seus monuments i arquitectures. Aquests formen part de l'entramat turisticocultural del municipi. Alguns dels espais mes visitats del municipi són:

Torre de Binifadet: és un dels llocs més coneguts i apreciats per la població santlluïsera. Construïda amb forma quadrada, amb matacans i amb
una altura aproximada de 10 metres, ha quedat integrada amb el temps en
el conjunt de les cases del lloc. Cal destacar que aquest tipus de torre s'utilitzava per controlar i evitar les incursions dels corsaris a l'illa de Menorca.

Cases del Carrer Allemand: es tracta d'un conjunt de cases construïdes el segle XIX que ressalten sobre la resta del carrer, i són una de les
construccions més precioses del barri antic de Sant Lluís.
Molí d'Enmig: Aquest molí és el segon que es va construir a Sant Lluís,
concretament el 1776. Va funcionar fins a mitjan segle passat i avui té un
ús comercial, però cal ressaltar que conserva pràcticament tota l'estructura
.original. Pertany a una família local i les visites estan restringides.la estructura original. Pertenece a una familia local y las visitas están restringidas.
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Casa de l'Arxiduc Lluís Salvador d'Àustria: es tracta de la residència de
l'Arxiduc Lluís Salvador d'Àustria, aristòcrata autor de la monumental obra
«Die Balearen» publicada a Alemanya entre els anys 69 i 91 del segle XIX.
Aquesta obra és probablement un dels estudis antropològics més importants que s'han fet de les Illes Balears, i dos dels seus toms estan dedicats
a Menorca.
Església de Sant Lluís: Aquest edifici, d'estil neoclàssic, data de 1762, i va
ser la raó per la qual el municipi va rebre el nom de Sant Lluís. Juntament
amb l'església i el convent del Carme de Maó, és dels pocs edificis d'aquest
estil a Menorca. El temple compta amb una sola nau, amb volta de creuat
simple i tres capelles laterals intercomunicades de planta rectangular.

Tetragrámmaton: Inscripció que se situa al campanar de l'església. És, en
la seva forma hebrea i sense que tingui realment pronunciació segons la Bíblia, la frase que utilitza Déu per a referir-se a si mateix, sent el seu significat
una descripció de la seva pròpia naturaleza.
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Pou de Torn
És un element etnològic fabricat de forma totalment artesanal en fusta
d'ullastre, amb l'objectiu d'extreure aigua de manera fàcil. La força motriu
amb la qual es posa en funcionament és principalment animal, ja sigui mitjançant un animal de tir o amb la força de les persones.
És probablement un enginy heretat de la cultura musulmana, que va dominar Menorca durant gairebé 400 anys. És considerat un sistema d'extracció d'aigua totalment autòcton, perquè només es pot trobar a l'illa. Amb
capacitat per poder obtenir aigua al moment, ajudava a proveir els cultius
totalment parcel·lats de les diferents zones de l'illa on era més complicat
disposar d'altres sistemes i tipus de pous com per exemple la sínia.
En el Pou de Torn, l'animal de tir es mou en cercles, però no de manera
contínua com en la sínia, ja que en acabar-se el recorregut de les cordes
connectades a les galledes s'ha de donar la volta a l'animal i fer-lo caminar
en sentit invers. És per aquesta raó que aquest sistema comporta un major
esforç i un menor rendiment. D'altra banda, permetia elevar l'aigua des de
profunditats considerables, en ocasions superiors als vuitanta metres, lloc
on no seria viable la instal·lació d'una sínia.
El mecanismo del Pou de Torn va asociado al pozo. Su parte superior, que
está cerrada con un murete de piedra calcárea, tiene enclavadas dos barras
de madera, los frares, unidas mediante dos pares de barras también de madera. En medio de los frares están ajustadas las poleas, piezas redondas con
un canal en toda su circunferencia por la cual pasan las cuerdas que están
atadas por uno de sus extremos a un anillo ubicado en el asa de hierro de
los cubos de madera del pozo que suben el agua. Cuando el animal activa
el engranaje, un cubo baja vacío y el otro sube lleno de agua y, cuando llega
arriba, el campesino lo vacía.
El sistema que fa pujar i baixar les galledes mitjançant les cordes també
és de fusta. La peça principal és la gàbia, composta de dos grans cercles de
fusta paral·lels i concèntrics, units per una sèrie de barres verticals, anomenades pintes, entorn de les quals es va enrotllant la corda que fa ascendir i
descendir els cubs. Els cercles de la gàbia es reforcen amb els creuers i estan units a un tronc gruixut vertical denominat arbre de la gàbia. Aquesta
estructura es fixa al sòl gràcies a la polleguera, permetent fer-lo rodar amb
l'altre suport, que se subjecta a la biga de fusta en la part superior i està sostinguda per dos pilars de marès. Des de la part inferior de la gàbia surt una
barra de fusta horitzontal, la perxa, on es lliga l'animal de tir al bago, peça
corbada en els extrems per a la seva major subjecció. El bago i la perxa estan
units per un tros de fusta vertical que es denomina madràs.
Durant la fundació del poble de Sant Lluís per part dels francesos ja estava estipulada la idea de crear una xarxa de pous excavats en diferents punts
del nucli urbà per poder proveir d'aigua les diferents famílies i les zones de
sembra. Van ser utilitzats fins a mitjan segle passat, i van quedar així com
una part més de la història del poble i de l'illa en general. El 1997 es va restaurar el Pou de Torn del carrer Lannion.
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Aquest bé etnològic és avui en dia una mostra més del treball de preservació de la cultura per part del poble de Sant Lluís, i un dels llocs més
visitats del nucli urbà.
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Molí de Dalt
Aquest molí de vent fariner va ser construït l'any 1762 durant la fundació del
poble per part dels francesos. Juntament amb els altres dos molins aixecats
poc temps després, configuren el paisatge més característic del poble de
Sant Lluís. El Molí de Dalt, el d’Enmig i el de Baix, com se'ls denomina, estan
repartits de manera estratègica pel nucli urbà, i complien la funció de moldre els cereals dels caserius de la part sud de Menorca.
Malgrat haver transcorregut ja 260 anys des de la seva construcció, s'ha
conservat part de la maquinària original del Molí de Dalt, i se sap amb certesa que la mola és autèntica d'aquesta data, ja que manté un gravat original en el qual s'especifica l'origen de la pedra, la fàbrica de construcció i
el poble d'origen francès.
El molí està compost per dos engranatges: el gran i el petit. El gran era
el que feia girar la pedra volandera que molia el gra, i s'estructurava a partir
d'un arbre que aguantava les peces de tot l'engranatge i també el pes de les
aspes. La dimensió de la roda és considerable, així com la seva estructura
dentada. Les dents d'aquesta roda encaixen perfectament amb la llanterna,
que és el pinyó central de l'engranatge, i està connectat directament mitjançant una barra amb la pedra volandera, que és l’encarregada de girar per

1 ∙ Teixit cultural de Sant Lluís

50

triturar el gra fins a convertir-lo en farina. L’ engranatge petit és l'encarregat
de fer girar el regulador, peça fonamental per calcular la velocitat a la qual
giren les aspes i la pedra del molí.
La molta va entrar en decadència a mitjan segle XX, ja que la importació de
farines i altres cereals van castigar la seva sembra a l'illa. Aquest fet, juntament amb la implementació de farineres, va provocar que els molins de
vent anessin perdent protagonisme entre les famílies propietàries.
Els retalls de premsa local de l'època descriuen com el Molí de Dalt va
perdre part de la maquinària per culpa d'una tramuntanada el 1949, i ja no
es va tornar a muntar. El 1984 el Consell Insular de Menorca va formalitzar la
compra de l'edifici i poc després va signar un conveni de cessió amb l'Ajuntament de Sant Lluís per a la seva gestió. El 1987 va ser restaurat i es va
posar en funcionament després de 38 anys d'inactivitat, i es va convertir en
el primer museu etnològic i etnogràfic de l'illa i en l'únic molí que conserva
la maquinària original. La planta baixa d'aquest edifici conserva una gran
col·lecció d'estris, eines i utensilis del camp i també d'altres oficis, i es configura com una mostra essencial per entendre com va ser la vida passada a
Sant Lluís i a Menorca.
El Molí de Dalt és la imatge més característica del
poble i la seva transformació en museu ha permès donar a conèixer la cultura del municipi. És també una
demostració existent d'una vida basada en una economia agrària totalment autosuficient.
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Molí de Baix
El Molí de Baix, com espai físic, és un antic molí de vent construït l’any 1780,
i que va ser adquirit per l’Ajuntament de Sant Lluís el 1990. Es va reformar
com a Casal de joves l’any 1997, i representa el primer servei municipal d’oci
juvenil de l’illa de Menorca.
A dia d’avui, representa un servei integral d’educació no formal, que pretén promoure polítiques de joventut encaminades a acompanyar els fillets
i els joves durant les diferents etapes evolutives i vitals de creixement, amb
la voluntat d’adaptar-se a les transformacions socials i donar resposta a les
necessitats i demandes de la comunitat local.
Aquest servei treballa una metodologia multidisciplinària i democràtica,
amb una línia participativa i cooperativa per afavorir la intervenció socioeducativa.
Des d'una acció pedagògica, promou serveis, programes i activitats que
potencien una participació activa i dinàmica, des d'una perspectiva inclusiva
d'igualtat, respecte, llibertat i diversitat. Pretén contribuir al desenvolupament d'hàbits socials com a éssers lliures, autònoms i crítics. Transmet valors i actituds positives, com la presa de consciència, la reflexió i, posteriorment, l'adopció d'actituds bàsiques per a la convivència. A través d'un pla
vivencial i, per tant, basat en experiències, contribueix al desenvolupament
integral, adquirint de manera lúdica capacitats i habilitats que els facilita les
transicions a les diferents etapes vitals.
Des d'un projecte socioeducatiu es dissenyen línies d'acció, educant els
fillets i els joves per a una nova ètica global que treballi per a la cohesió social
i plural en què vivim.
Cada curs adequa la planificació del servei a la realitat actual en tota la
seva dimensió; és a dir, atenent valoracions, demandes, necessitats, deteccions, destinataris, recursos, etc. Marca prioritats i continguts, així com treballa centres d'interessos específics per a cada servei, programa i activitat amb
els seus propis objectius.
El servei general del Molí de Baix, està dirigit principalment a dos grups
de destinataris:
1. Joves (preadolescents, adolescents i joves).
2. Infància i família.
També es treballa l’acció pedagògica a través de set accions:
1. Lúdica i preventiva
2. Social
3. Informativa
4. Familiar
5. Aprenentatges no formals
6. Emancipació i empoderament jove
7. Europea
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Una de les directrius del projecte socioeducatiu indica que els valors
s'eduquen lligats a la mateixa experiència i exemplaritat. Es fomenten persones compromeses amb el medi ambient i els valors socials i ètics, que capaços de conviure de manera positiva amb la realitat multicultural actual.
S'enfoca el projecte educatiu des d'una planificació o visió estratègica i
marcant objectius generals i transversals, amb unes línies d'actuació adaptades a les necessitats i motivacions dels diferents col·lectius.
Una altra de les directrius d'aquest projecte remarca com a repte a treballar a càrrec de l'equip de monitors o educadors no formals el reforç emocional per afavorir el desenvolupament de la personalitat i creativitat dels
nens i joves, per enfortir l'autoestima, la cohesió de grup i l'esforç personal,
i facilitar així el camí per als seus projectes personals.
Els diferents equips de directors i monitors que han treballat en l'evolució
d'aquest servei d'educació no formal al municipi de Sant Lluís, que en aquest
any 2022 representa ja 25 anys de servei, han cregut en aquest projecte, s'hi
han implicat i s'hi han dedicat professionalment, amb la convicció que l'educació no formal té un potencial enorme en els sistemes d'aprenentatge, atès
que els seus usuaris adquireixen multitud de competències per als processos
de vida de cadascun d'ells.
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Aquest servei actualment està conduït per un equip humà de sis persones: una coordinadora, un director i informador juvenil, una directora, una
monitora social i dues monitores, que s’ocupen de diferents accions i funcions. A principi de cada curs dissenyen un pla de gestió i acorden també les
dimensions a treballar, com la sensibilització, la conscienciació, la prevenció, la solidaritat i la cooperació, i planifiquen els diferents programes i les
seves metodologies.
L’objectiu és el d'atendre i posar en pràctica les propostes presentades
pels fillets, pels joves i per les famílies en els diferents canals de participació
que durant cada curs es van realitzant, per fer que siguin al màxim partícips i
protagonistes d'aquest servei, que sense cap dubte a més com a edifici d'interès cultural representa un espai càlid i acollidor en el mateix nucli urbà.
S’hi intenta crear un servei pròxim i molt present en el dia a dia dels ciutadans del municipi de Sant Lluís.
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Sant Lluís, ciutat amiga
de la infància
UNICEF va concedir a Sant Lluís l'any 2021 la distinció de Ciutat Amiga de
la Infància per al període 2021-25. L'Ajuntament de Sant Lluís va posar en
marxa a finals de 2019 el treball per obtenir aquesta distinció. Des de llavors, des de les àrees de Joventut i de Serveis Socials de l'Ajuntament han
elaborat un diagnòstic de la situació de la infància i la joventut al municipi, i
s'ha confeccionat també el Pla Local d'Infància i Adolescència de Sant Lluís
2020-24, en el qual diferents regidories estan treballant conjuntament en
diferents iniciatives per afavorir la consecució dels drets dels nens i adolescents. Una de les accions derivades del Pla és la creació de l'Assemblea
d'Infància i Adolescència, de la qual han sorgit diferents activitats creades
pels mateixos fillets.

ASSEMBLEA

D'INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
COM VOLS QUE SIGUI EL CONCURS
DE TALENTS 2022 DE SANT LLUÍS?
DIMARTS 8 DE FEBRER
16.00 HORES
SALÓ D'ACTES DE L'AJUNTAMENT

AJUNTAMENT DE
SANT LLUÍS
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Cultura
i Agenda 2030
AJUNTAMENT DE
SANT LLUÍS

2

Cultura i Agenda 2030

2.1

2 ∙ Cultura i Agenda 2030

Introducció

L

'any 2015 representants de la comunitat internacional van crear l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), per garantir un desenvolupament just i equilibrat.
Per això es van establir una sèrie de metes amb l'ànim de reduir les desigualtats socials, contribuir a una educació de qualitat, protegir el planeta
i assegurar la prosperitat per a tothom com a part d'una nova agenda de
desenvolupament sostenible.
Aquests ODS s'han convertit en el nou eix vertebrador de les polítiques
públiques, i han dotat les administracions i els governs d'una eina comuna i
homogeneïtzada. Per a una consecució real de l'Agenda 2030, és necessària
la col·laboració i vinculació del sector privat, la societat civil i l'administració pública.
En aquest sentit, la cultura, i les Indústries Culturals i Creatives (ICC) tenen una gran capacitat de conscienciació i de connexió amb les persones.
Per aquest motiu la cultura s'erigeix com una palanca necessària per a la
consecució de l'Agenda 2030. Com s'esmenta en el recent informe publicat
per REDS sobre Cultura i Desenvolupament Sostenible, la cultura és una
gran proveïdora d'intangibles en la vida social, amb un impacte directe en
el desenvolupament sostenible.
La UNESCO, per exemple, ha exercit un important paper a l'hora d'integrar la cultura en les discussions sobre desenvolupament sostenible. Articles com «Post 2015 dialogues on culture and Development» o «The Global
Report on Culture for Sustainable Urban Development» han aconseguit
posar en el punt de mira el seu paper i el de les indústries culturals per al
desenvolupament sostenible.
Tal com es reflecteix en alguns dels informes esmentats recentment, cada
vegada més són les administracions públiques, a nivell nacional però eespecialment a nivell local, les que veuen en l'acció cultural una eina amb gran
capacitat de canvi i desenvolupament. Amb això podem afavorir l'erradicació de la pobresa, generar i fomentar espais oberts a la igualtat de gènere i a
la inclusió de persones o col·lectius vulnerables, posar en valor el territori o
impulsar un creixement econòmic des d'una mirada menys convencional, a
través de l'impuls d'indústries innovadores, entre altres accions.
No podem oblidar les contribucions de la cultura a la cohesió social, a la
convivència cívica i a les vivències de pertinença col·lectiva. És important
incorporar aquests valors intangibles pel seu impacte o precondició per al
desenvolupament humà.
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2.2

Sant Lluís i el seu compromís
amb la sostenibilitat

E

l municipi se Sant Lluís ha manifestat la seva intenció de treballar en la
consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, compromís que és impulsat per l'actual equip de govern i que es remunta a
2019, amb l'ànim de garantir la cohesió social i territorial.
La situació de pandèmia va suposar un abans i un després en l'estratègia de desenvolupament sostenible del municipi, i es va convertir en una
oportunitat per accelerar l'aplicació de la sostenibilitat de manera transversal en la gestió municipal. Va ser en aquest moment quan es va identificar la cultura com una eina idònia per a la consecució de l'Agenda 2030.
En aquest avanç del municipi cap a la cultura i el desenvolupament, es treballa a través de dues perspectives:

• D'una banda, es tracta la cultura com un motor que impulsa la consecu-

ció dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i l'Agenda 2030, gràcies
a la capacitat que té de transmetre, conscienciar, cohesionar i transformar
la societat.

• D'altra banda, es fa ús de l'Agenda 2030 i dels seus ODS marcats per im-

plementar models més responsables, conscients i sostenibles en el marc
de les activitats culturals desenvolupades al municipi i en el qual es fomentin les aliances, la transversalitat i la innovació social.
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Cal ressaltar que Menorca forma part de la Xarxa Mundial de Reserves
de Biosfera, de la Xarxa Espanyola de Reserves de la Biosfera i de la Xarxa
Mundial d'Illes i Zones Costaneres. A més, Menorca està agermanada amb
la RB de Lanzarote (Illes Canàries), ja que totes dues reserves de la biosfera
van ser declarades simultàniament l'any 1993.
Actualment, Menorca és la reserva de la biosfera amb major superfície
marina del Mediterrani. L'extensió actual suposa el 85% del territori, amb
445.005 ha.
La seva zona terrestre està reconeguda des de 1993, quan l'illa va ser
declarada Reserva de Biosfera per la UNESCO. El seu territori es va mantenir
inalterat fins a l'aprovació de l'ampliació de la Reserva el juny de 2019, quan
s’hi van incloure nous espais protegits.
Aquest reconeixement implica assegurar que l'activitat humana es desenvolupi de manera compatible amb la conservació dels recursos naturals i
del patrimoni cultural. Per aquest motiu, des del Consell Insular de Menorca
treballen activament per la conscienciació i la protecció del medi ambient.
Pel que fa a l'Ajuntament de Sant Lluís, és important destacar la tasca de
conscienciació i sensibilització entorn de la sostenibilitat que es duu a terme: foment d'hàbits saludables i de mobilitat, conseqüències mediambientals dels actuals sistemes de producció, sensibilització entorn del consum de
productes de temporada i proximitat, campanyes de conscienciació ambiental o la promoció de la conservació dels espais naturals de l'illa, entre altres.
Si bé és cert que el present informe aborda la contribució a l'Agenda 2030
des de la cultura, és important ressaltar que es tracta d'un municipi conscienciat amb la sostenibilitat en tots els àmbits i que treballa activament
per la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. Una bona
mostra d'això és la seva obstinació per convertir-se en el primer municipi
de Balears a constituir una Comunitat d'Energies Renovables al seu polígon
industrial, pas que s'ha aconseguit ja al febrer de 2022 amb la constitució
formal d'aquesta entitat, amb la participació de sector públic i privat.
L'any 2022 s'executaran diferents projectes de generació d'energia fotovoltaica que garantiran el consum de renovables en tots els edificis municipals, incloent les instal·lacions culturals.

2 ∙ Cultura i Agenda 2030

61

2.3

Som Sant Lluís,
som sostenibles

E

l 2020 es va desenvolupar la campanya Som Sant Lluís, som sostenibles, una iniciativa que té com a objectiu promocionar entre la
població i els visitants els valors sostenibles que caracteritzen al
poble, a més de difondre els ODS i l'Agenda 2030, posant la cultura en el
centre de la proposta.
Alguns dels objectius de la iniciativa d’aquesta campanya van ser:
• Donar a conèixer l'Agenda 2030 a la ciutadania
• Ampliar els coneixements en matèria de sostenibilitat
• Fomentar la participació ciutadana
• Demostrar la capacitat que tenen els petits municipis per implementar
un model de gestió sostenible a través de l'educació i la cultura
• Posar en valor aquelles iniciatives i pràctiques de Sant Lluís i els seus
habitants per contribuir al desenvolupament sostenible
Es van publicar sis vídeos de conscienciació (un de general i cinc de sectorials) i, sobre la base d'aquests, es va dissenyar una programació basada
en el Design Thinking en la qual, durant cinc setmanes, es van realitzar activitats presencials i virtuals com espectacles, rutes cicloturístiques, cuina sostenible, ioga, documentals o llistes de reproducció, amb l'objectiu pedagògic de donar a conèixer l'Agenda 2030 i els ODS a través de la cultura. En tot
moment es va treballar perquè la ciutadania entengués la sostenibilitat no
només des de la seva perspectiva ambiental, sinó també social i econòmica.
La iniciativa, valorada positivament per la ciutadania, també va servir
d'exemple a altres municipis, perquè la campanya va ser reconeguda com
un exemple de bones pràctiques per la FEMP el juliol de 2021.
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Metodologia
Durant cinc setmanes es van realitzar diferents actes i experiències que
van promoure el coneixement i la relació que té la ciutadania amb diferents
ODS de manera innata, incentivant les relacions socials, l'aprenentatge col·
laboratiu i la reflexió com a punt de partida en la creació de noves idees i
un futur millor.
L'execució d'aquesta campanya es va basar en els principis de Design
Thinking i va tenir per objectiu:

• Incentivar la comunitat i les relacions socials entre la ciutadania.
• Aprendre dels altres a través de la promoció d'una escolta activa i un

aprenentatge constant, amb l'objectiu de fomentar un pensament crític
i disruptiu.
Ser coherents amb l'acompliment de la campanya amb l'objectiu de
transmetre confiança i transparència.
Comunicar-se amb humor i transmetent missatges humans, comprensibles i pròxims, accessibles a tota la gent.

•
•

Atenent els objectius descrits, es va desenvolupar una programació que
va permetre desglossar les activitats en diferents packs d'eines o toolkits:

Toolkit aprenentatge
Aquest toolkit tenia com a objectiu oferir als ciutadans informació rellevant
sobre els ODS als quals contribuïa el programa a través de càpsules d'aprenentatge o propostes de llibres i projeccions documentals o sèries.

Toolkit reflexió
Les activitats que van formar part d'aquest toolkit han ajudat a pensar de
manera sistèmica i crítica, identificant el rol dels ciutadans en el desenvolupament sostenible.

Toolkit codisseny
Creació de comunitats mitjançant la generació d'activitats que obren la
porta a dissenyar oportunitats de millora, com els debats, les taules rodones o els tallers participatius.

Toolkit de benestar
Es va voler incentivar el benestar personal com a punt de partida per cuidar
els altres i el món en el qual vivim, amb especial èmfasi en la preservació
del nostre territori.
Es van realitzar propostes culturals, activitats de ioga, podcasts,
playlists motivacionals, o rutes cicloturístiques, entre altres activitats.
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2.4

Promoció del consum
responsable

E

n línia amb al compromís que té el municipi amb el desenvolupament sostenible i l'Agenda 2030, l'Ajuntament de Sant Lluís dissenya
campanyes de divulgació dels diferents valors de la sostenibilitat
durant l’any.

Campanyes de Nadal
Durant el Nadal, des de l'Ajuntament hi ha un compromís per oferir a la ciutadania una programació accessible i diversa, perquè tothom pugui gaudir
d'aquesta festivitat.
Cal destacar la campanya de Consum Conscient, que animava la població a consumir de manera responsable i sostenible, a través de 10 recomanacions de consum responsable.
D'aquesta manera, es va voler transmetre que els costums i les tradicions relacionades amb aquestes festes han de ser compatibles amb una actitud respectuosa i sensible cap al nostre entorn.
Es van realitzar tallers familiars de lectura, contes de nadal, sopars de
nadal per a jubilats i pensionistes, cavalcada de reis, tallers de sostenibilitat, concerts o exposicions.
A més, des de l'Ajuntament es pretenia que durant les festes ningú quedés enrere, i que tothom pogués gaudir de les celebracions amb sensatesa,
responsabilitat i també amb tot el que es necessita en aquestes dates.

«Feim pinya, som comerç»
Des de l'Ajuntament es va desenvolupar el 2021 una campanya de conscienciació que promovia que la població consumís en comerços locals.
La iniciativa pretenia aportar valor al comerç i a les entitats locals, per
destacar la importància de comptar amb un teixit comercial i empresarial
en el territori.
El nom de la campanya vol reflectir que la promoció real del comerç local i en consum responsable només és possible si es compta amb el suport
de tot el municipi.
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2.5

Innovació social

L

'Ajuntament de Sant Lluís aposta per un model de governança participatiu, el qual considera fonamental el paper que té la ciutadania en la
presa de decisions. En aquest sentit, s'està treballant activament per
generar espais de creació col·lectiva, així com el desenvolupament de canals
d'escolta que ajudin a identificar les diferents aproximacions, realitats i necessitats de la ciutadania.
La innovació social és, per tant, un dels principals eixos
Des de l’Ajuntament hem emprès
d'actuació del municipi, en la qual la relació amb els seus
accions i línies d’actuació que van
habitants i l'escolta activa permeten identificar noves maneres d'idear i crear solucions als principals reptes econòenfocades a aconseguir els ODS,
mics, socials, ambientals i culturals als quals s'enfronta la
però sempre hem dit que
nostra societat.
aquest camí no té sentit
Actualment, s'estan desenvolupant enquestes i activisense la ciutadania.
tats per acostar l'Agenda 2030 a la ciutadania, per identificar així la contribució actual del municipi als ODS.
A més de poder identificar totes aquelles actuacions
Débora Marqués
que s’estan duent a terme al municipi per contribuir a la
seva execució, la proposta també convida la població a
Regidora de Sostenibilitat,
suggerir accions que es podrien dur a terme a nivell inDesenvolupament econòmic,
dividual o col·lectiu, per seguir millorant la sostenibilitat
Promoció Cultural, Festes, Comerç,
del municipi.
Polígon Industrial i PIME
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2.6

Difusió de
bones pràctiques

E

l compromís que té l’Ajuntament de Sant Lluís amb la cultura i la
sostenibilitat no només es veu reflectit en les accions implementades al municipi, sinó que també vol compartir el seu coneixement
perquè altres municipis de les Illes Balears i de la resta d’Espanya puguin
posar en pràctica la seva experiència.
En aquest sentit, l'Ajuntament participa activament en fòrums i trobades especialitzades en cultura i/o sostenibilitat per tot el territori nacional.
Per tenir un veritable impacte és essencial la generació de xarxes i el
foment del coneixement col·lectiu, i és per això que l'experiència de Sant
Lluís ja serveix d'exemple per a d’altres municipis.
En la difusió que s'ha realitzat l'any 2021, cal destacar la participació de
l'Ajuntament en:

• Vermut Activista sobre Cultura per a la Sostenibilitat, organitzat en el

marc de Sons de Nit, cicle cultural impulsat per Fonart (Mallorca) des de la
seu de la FELIB.
Participació en les XII Jornades de Municipalistes per la Cooperació Internacional per al Desenvolupament: Els avanços de la implementació dels
ODS i la seva localització en les entitats locals de la província de València.
Taula de treball de Teatre i Dansa de les Jornades d'Impacte i Indústries
Culturals i Creatives organitzades per la Fundació Gabeiras (Madrid).
Taula rodona per a la creació del circuit de dansa a Illes Balears. FiraB!
(Mallorca).
Curs RLSC-CEARC sobre Reptes de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament
Sostenible en l'àmbit local, organitzat per la Diputació de Cantàbria (Santander).
Participació en la Trobada Estatal de Governs Locals i Cooperació Internacional al Desenvolupament (Còrdova), en el Panell Estratègies, Eines i Bones Pràctiques per a la inclusió de la perspectiva de gènere, l'enfocament de
drets humans i els ODS en la cooperació municipalista.

•
•

•
•

Jornades d’Impacte i
Indústries Culturals i Creatives
organitzades per la Fundació
Gabeiras.
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Activits categoritzades per ODS (continua)
ACCIÓ

CATEGORIA

ALIANCES

Programació d’actividats de
conscienciació: representacions teatrals,
projecció de documentals i de pel·lícules
amb temàtiques socials, conferències
sobre cooperació internacional, etc.

Conscienciació

Serveis Socials i Fons Menorquí de
Cooperació, Sala AC.

Conscienciació i reflexió: a través de
fons documentals de llibres i pel·lícules,
conferències, exposició de fotos, etc.

Conscienciació

Bibilioteca, Serveis Socials, entitats
cooperatives.

Conferències relacionades amb el
producte agrícola i l’aprofitament
alimentari

Conscienciació

Justícia alimentària, CIME, Menorca Reseva
de Biosfera, Leader, Sala AC.

Exposició d’aprofitament alimentari

Activitat cultural

Justícia alimentària, CIME, Agenda Menorca
Reseva de Biosfera, Plataforma Municipal Sa
Botiga a Ca Nostra.

Representacions teatrals, conferències

Activitat cultural

Serveis Socials , Club Jubilats, Sala AC.

Reunions del col·lectiu de Reiki i col·lectiu
de Budistes

Benestar i salut

Sala AC, col·lectius ciutadans.

Activitats familiars: ioga en família

Benestar i salut

Sala AC.

Formació

Sala AC, Voluntariat Europeu, Serveis
Socials, Molí de Baix, CEIP, APIMA, INJOVE.

Cicle de projeccions

Activitat cultural

Menorca Doc Fest, Another Way Film
Festival, Associació Francesos a Menorca.

Matinals per a instituts i escoles

Activitat cultural

Instituts de l’illa, escoles, Escoleta Infantil,
Sala AC.

Xerrades i conferències juvenils

Formació en arts escèniques

Formació

CIME, EADM, ESADIB, Sala AC.

Formació SOIB

Formació

SOIB, Sala AC.

Pedagogia de l’espectador

Formació

Sala AC, companyies i artistes.

Programacions en general de tots els
equipaments culturals

Activitat cultural

EMEA, BIBLIOTECA, Archivo, Sala AC.

Residències Artístiques

Activitat cultural

Sala AC, companyies i artistes.

Festival Menorca en Dansa

Activitat cultural

Asociació Gambaru, Red A Cielo Abierto,
Ajuntament de Maó, CEIP, APDIB, EMEA.

Activitat cultural

Asociació Trobades & Premis Mediterranis
Albert Camus, Sala AC, Ajuntament de Maó,
Teatre Principal de Maó, CIME, Fundació
Foment del Turisme.

Premis & Trobades Literàries
Mediterrànies Abert Camus
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Activitats categoritzades per ODS (continuació)
ACCIÓ

CATEGORIA

ALIANCES

Patrimoni Material i Immaterial

Activitat cultural

Ajuntament.

Companyia resident

Activitat cultural

Sala AC, Cia. Diàlegs d'art

Xerrades i conferències

Formació

Serveis Socials, Sala AC

Cicle de projeccions

Activitat cultural

Actes Dia de la Dona

Conscienciació

FILOSA, IBDONA

Actes Dia Contra la Violència Masclista

Conscienciació

Serveis Socials, Pacte d'estat per la violència
de gènere

Obres teatrals

Activitat cultural

Pacte d'estat per la violència de gènere, FiraB

Sensors aixetes

Infraestructura

Projeccions documentals i pel·lícules
Llaunes d’aigua
Premi Illa de l'Aire

Activitat cultural

Serveis Socials

ICIB, MRB
Menorca Doc Fest, Another Way Film Festival

Mesura sostenibilitat

GOB

Activitat cultural

GOB

Equips tècnics

Infraestructura

Pacte de Batles

Llums led

Infraestructura

Sala AC

Contractació local

Infraestructura

Sala AC

Residències artístiques

Activitat cultural

Sala AC

Conveni personal SOIB

Mesura sostenibilitat

Conferències i xerrades Producte Local
Acompanyament companyies

Conscienciació

CULTURA
CIME

Formació

Sala AC

Projecció exterior

Activitat cultural

Sala AC

Streaming

Activitat cultural

Sala AC

Programació xarxes socials

Conscienciació

Sala AC

Pàgina web

Infraestructura

Sala AC

TICKET IB

Infraestructura

Sala AC

Reunions veïnals

Innovació social

Sala AC
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Activitats categoritzades per ODS (continuació)
ACCIÓN

CATEGORIA

ALIANZAS

Reducció preus

Mesures sostenibilitat

Sala AC.

Bonificacions

Mesures sostenibilitat

Sala AC.

Accessibilitat

Mesures sostenibilitat

Sala AC.

Equipament per a l’accessibilitat

Mesures sostenibilitat

Sala AC, Fundació per a persones amb
discapacitat.

Ascensor y acceso silla de ruedas

Mesures sostenibilitat /
Infraestructures

Sala AC.

Conveni ASSORME

Mesures sostenibilitat

ASSORME.

Conscienciació i reflexió en
desigualtat

Conscienciació

Sala AC.

Llenguatge inclusiu i no violent

Conscienciació

Joventut i Serveis Socials.

Activitades varias juventud

Conscienciació

GOB eliminació de plàstic.

Espais no convencionals

Activitat cultural

Cultura.

Cultura de vorera

Activitat cultural

Cultura.

Cicle clàssic

Activitat cultural

Cultura.

Mercat D'estiu

Activitat cultural

Cultura.

Patrimoni Material i Immaterial

Activitat cultural

Cultura.

Innovació Social

Innovació social

Participació ciutadana.

Mobilitat sostenible

Mesures sostenibilitat

Mobilitat.

Campanya ODS Nadal

Mesures sostenibilitat

Sostenibilitat.

Campanya malbaratament
alimentari

Conscienciació

Comerç.

Campanya Sam Sant Lluís,
som sostenibles

Conscienciació

Ajuntament.

Menorca Regió Gastronómica
Europea

Producte local

Turismo.

Mesures sostenibilitat

Sala AC.

Càtering producte local
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Activitats categoritzades per ODS (continuació)
ACCIÓ
Eliminació plàstics
Marca Menorca Reserva de la
Biosfera

CATEGORIA
Conscienciació / Mesures
sostenibilitat
Mesures sostenibilitat

ALIANCES
GOB, 0 plàstics, Plàstic Free.

Agència Menorca Reserva de la Biosfera.

Accions conscienciació i reflexió,
projeccions, obres teatrals

Activitat cultural

Campanya Festes sí, residus no

Conscienciació

Accions conscienciació i reflexió,
projeccions, obres teatrals

Activitat cultural

Sala AC.

Accions conscienciació i reflexió,
projeccions, obres teatrals

Conscienciació

Sala AC.

Tallers florals

Innovació social

Formació

Sala AC.
Ajuntament, ciutadania.

Empresa local.

Innovació social

Sala AC.

Mesures sostenibilitat

Sala AC.

Per aconseguir tots els objectius
marcats i la coordinació i
organització de tots els esdeveniments es necessiten aliances

Gestió

Sala AC.

Creació de xarxes amb l’objectiu de
compartir actuacions

Gestión

Sala AC.

Suport econòmic de les
subvencions i financiacions vàries

Gestió

Administració.

Aliances amb instituts, escoles
i altres associacions per a la
programació general

Gestió

Entitats i associacions.

Bonificacions entitats i associacions
del municipi
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2.7

Aliances

A

l’hora d’elaborar una estraègia de sostenibilitat, és essencial tenir
en compte els ODS 17, és a dir, tenir aliances sòlides, inclusives i
integrades a tots els nivells.
Quan es parla d’aliances ens referim a totes aquelles administracions,
empreses públiques o privades, entitats i societats civils que vulguin apostar per al desenvolupament sostenible a través de l'intercanvi de coneixements, iniciatives i recursos.
Més de cinquanta entitats públiques i privades han participat i col·laborat amb l’Ajuntament per al desenvolupament i la consecució de diversos
objectius: famílies, comerços locals, empresaris, treballadors, persones
majors, fillets, ONG, voluntaris, Consell Insular de Menorca, Fundació Foment del Turisme… són alguns dels agents que han participat en les diverses activitats i presa de decisions desenvolupades a l'Ajuntament. L'objectiu del futur és continuar ampliant aquesta llista d'aliances per poder seguir
aconseguint sinergies que siguin beneficioses per a la població i l’entorn.
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Mapa d’aliances institucionals
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Mapa d’aliances culturals

Agirre Lehendakaria Center
Agència Menorca Reserva de la Biosfera
Another Way Film Festival
APDIB
APIMA CEIP Sant Lluís
APIMA CEIP Sa Garriga
APIMA Escola Infantil Ses Canaletes
Associacions veïnals
Associació Francesos a Menorca
Associació Trobades & Premis Literaris Mediterranis
AC
Associació de Músics de Menorca
Associació Gambaru Assorme
Auditori de Ferreries
Biblioteca Pública
Caixers i cavallers de Sant LLuís
Club Jubilats de Sant Lluís
Colla de Gegants de Sant LLuís
Consell Insular de Menorca
Creu Roja
Diàlegs d’Art
EADM
El Petit
Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics
Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears
Es Far Cultural
FIET FiraB!
FonArt
Fundació Teatre Principal de Maó
Gabeiras & Asociados
Human Bulb Lab
Idò Teatre
IES Cap de Llevant
IES Joan Ramis i Ramis
IES Pasqual Calbó
Institut d’Estudis Baleàrics
Institut Francès
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Institut Ramon Llull
Jazz Obert Associació d’Al·ligàtors
MADFeria
Mare
Menorca Preservation Fund
Molí de Baix
Ocean 52
Orfeó Maonès
0 Plàstics
Plastic Free
Red A cielo abierto
Residència Geriàtrica de Sant Lluís
Sala multifuncional des Mercadal
Som 3
Talia Teatre
Teatre des Born
TicketIB
Tornam A Ser Aquí
Xarxa de Biblioteques de Menorca
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Estratègia cultura
i sostenibilitat
AJUNTAMENT DE
SANT LLUÍS

3

Estratègia cultura i
sostenibilitat

D

e cara a 2022, l'Ajuntament de Sant Lluís vol continuar amb el seu
compromís per avançar cap a un municipi més sostenible. Per això
es vol posar en el centre a la cultura com a agent fonamental per a
la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.
En aquest sentit, des de l'Ajuntament s'ha elaborat una estratègia de cultura i sostenibilitat que gira entorn de quatre objectius estratègics, incloent
en cadascun d’aquests accions concretes a desenvolupar per fomentar la
sostenibilitat del municipi:

• Reducció de l’impacte ambiental
• Posada en valor de l’impacte social, econòmic i ambiental de la cultura
• Promoció d’un teixit cultural sòlid
• Foment de la participació cultural al municipi
En les pàgines següents s’identifica per a cada objectiu estratègic les accions concretes a implementar, l’abast, el mesurament i els ODS impactats.
Finalment, s'inclou una matriu en què s’identifiquen les febleses, amenaces, fortaleses i oportunitats (DAFO) que es troben de cara a implementar
l’estratègia.
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Sala AC

Sala AC

Sala AC
Sala AC

Sala AC

EMEA y EADM

Activitats d’estiu

Mesurament dels desplaçaments de públic, artistes i proveïdors.

Seguiment dels consums de llum, gas i aigua
per actuació.

Contractació garanties d’origen renovable.

Implementació de mesures d’eficiència energètica.

Compensació de la petjada a través d’un projecte local.

Anàlisi de la contribució de les propostes artístiques als ODS.

Creació de l’escola de l’espectador.

Anàlisi percepció alumnes de l’EMEA i l’EADM.

Anàlisi de la contribució de les propostes artístiques als ODS.

Estudis de públic i de la seva satisfacció.

Reducció de l’impacte ambiental

Reducció de l’impacte ambiental

Reducció de l’impacte ambiental

Reducció de l’impacte ambiental

Reducció de l’impacte ambiental

Posada en valor de l’impacte
social,econòmic i ambiental de la cultura

Posada en valor de l’impacte
social,econòmic i ambiental de la cultura

Posada en valor de l’impacte
social,econòmic i ambiental de la cultura

Posada en valor de l’impacte
social,econòmic i ambiental de la cultura

Posada en valor de l’impacte
social,econòmic i ambiental de la cultura
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Festes
Patronals
SalaAC
Activitats d’estiu

Sala AC

Ayuntamiento

ABAST

OBJECTIU ESTRATÈGIC

ACCIÓ

Objectius estratègics

Seguiment persones participants.
Anàlisi temàtiques abordades.

Anàlisi de l’activitat cultural atenent l’equip artístic i tècnic, la temàtica principal i l’assistència.

Qüestionari percepció estudiants per conèixer l'impacte
de la cultura en el desenvolupament personal i professional.

Seguiment persones participants.
Observació.
Anàlisi temàtiques abordades.

Anàlisi de l’activitat cultural atenent l’equip artístic i tècnic, la temàtica principal i l’assistència.

Seguiment del projecte local.

Monitorització i seguiment dels estalvis generats.

Monitorització i seguiment del percentatge d’energia renovable contractat.

Instal·lació de comptadors per conèixer els consums
per activitat.
Software de seguiment de consums i càlcul de la
petjada associada.

Qüestionari TicketIB pel mesurament dels desplaçaments dels assistents.
Software pel mesurament dels deplaçaments i la
petjada.

MESURAMENT

ODS

78

Ajuntament

Ajuntament

Activitats d’estiu

Ajuntament

Ajuntament

Elaboració d'un protocol per a l'utilització sostenible dels espais culturals de Sant Lluís.

Guia de festes responsables.

Foment de l’ocupació cultural diversa.
Treball i aliances amb col·lectius en situació
de vulnerabilitat.

Desarrollo Política/manifiesto cultura para todos y todas.

Foment de l’ocupació cultural diversa.
Treball i aliances amb col·lectius en situació de
vulnerabilitat.

Desenvolupament política/manifest de compra
responsable.

Desenvolupament política/manifest de medi
ambient.

Implementació de mesures d’accessibilitat per
garantir el dret a la cultura de les persones amb
discapacitat.

Promoció d´un teixit cultural sòlid.

Promoció d´un teixit cultural sòlid.

Promoció d´un teixit cultural sòlid.

Promoció d´un teixit cultural sòlid.

Promoció d´un teixit cultural sòlid.

Promoció d´un teixit cultural sòlid.

Promoció d´un teixit cultural sòlid.

Promoció d´un teixit cultural sòlid.

Foment participació cultural al municipi.

Sala AC

Seguiment de les mesures implementades i del seu
abast.
Anàlisi de la percepció per identificar àrees de millora..

Anàlisi visualitzacions i descàrregues.

Anàlisi visualitzacions i descàrregues.

Anàlisi de l’ocupació generada de la diversitat de les
propostes.

Anàlisi visualitzacions i descàrregues.

Anàlisi de l’ocupació generada de la diversitat de les
propostes.

Seguiment persones participants.
Anàlisi temàtiques abordades.

Seguiment per conèixer l’abast de la iniciativa.

Qüestionari percepció artistes i companyies de la mesura.
Seguiment del número de consultes i del número
d’artistes i companyies que implementen mesures de
sostenibilitat.

MESURAMENT
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De cara a impulsar la consecució a l’Agenda 2030, l’Ajuntament vol seguir generant aliances amb entitats d’àmbit insular, balear i estatal que
treballin aspectes d’inclusió, gènere i accessibilitat.

ACCIONS ADDICIONALS:

Ajuntament

Acompanyament a artistes i companyies que
decideixin integrar la sostenibilitat en els seus
projectes.

Festes Patronals

ABAST

ACCIÓ

OBJECTIU ESTRATÈGIC

ODS
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Objectiu estratègic:
Reducció de l'impacte
ambiental
La crisi climàtica és un dels principals reptes als quals s'enfronta la societat
actualment. Si no reduïm les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle de
manera dràstica els seus efectes seran irreversibles. En aquest sentit, urgeix
prendre mesures per combatre el canvi climàtic i els seus efectes. Per poder
abordar aquesta problemàtica, és necessari adquirir consciència a través
del mesurament de la petjada que les entitats i les seves activitats generen, i d'aquesta manera poder implementar accions que permetin reduir-la
i compensar-la.
Des de l'Ajuntament de Sant Lluís hi ha un compromís específic de cara
a 2022 de mesurar l'Abast 1, 2 i 3 de la petjada de carboni de les activitats
culturals programades a la Sala AC.

Abast 1: Emissions directes de la programació cultural. Són aquelles que
procedeixen de fonts que posseeix o controla directament l'Ajuntament, i en
les quals l'esdeveniment pot incidir en la seva reducció. Per exemple, s'inclouen aquí les emissions derivades del combustible utilitzat en generadors
o vehicles propis.
Abast 2: Emissions indirectes de la generació d'energia. Són aquelles emissions derivades del consum energètic procedent de la xarxa de proveïment.

Abast 3: Altres emissions indirectes. En aquest grup s’hi inclouen les emissions que són conseqüència de les activitats que són necessàries per al correcte desenvolupament de la programació cultural, però que no poden ser
controlades directament per l'organització (desplaçaments d'assistents i
artistes o tractament de residus, entre altres).
Addicionalment, l'escassetat d'aigua és també un dels reptes als quals
s'enfronta la societat, que augmenta en territoris insulars com Menorca. Per
això, des de l'Ajuntament es vol treballar per un consum més responsable.
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Accions per implementar i
mesurament
Seguiment dels consums de llum, gas i aigua mensuals:
Per tenir un coneixement concret de les externalitats ambientals negatives derivades de l’activitat que es duu a terme a la Sala AC, es farà
un seguiment als consums de llum, gas i aigua de manera mensual.
Això permetrà:

• Mesurar la petjada de carboni derivada dels consums energètics
• Establir mesures per a la reducció de consums
A través d’una eina es farà un seguiment dels m3 i Kwh consumits.

Contractació garanties d’origen renovable:
Des de l’Ajuntament s’està valorant la contractació de garanties d’origen renovable a través de l’empresa distribuïdora contractada actualment per a l’abastiment de la Sala AC.
Amb l’eina interna esmentada anteriorment s’identificarà el percentatge de Kwh procedents de fonts renovables.

Mesurament dels desplaçaments del públic:
El 2022 es calcularan les emissions incloses dins l'Abast 3 de la petjada
de carboni, derivades dels desplaçaments dels assistents a la Sala AC.

Es tracta d'un càlcul que es realitzarà per a les activitats l'entrada de
les quals sigui necessària obtenir a través de TicketIB. En el moment
de la compra se sol·licitaran dades relatives al codi postal i al vehicle
utilitzat per al desplaçament, la qual cosa permetrà posteriorment realitzar una estimació de les emissions derivades dels desplaçaments
dels assistents.

Implementació de mesures d’eficiència energètica:
Des de l'Ajuntament s'implementaran diferents mesures amb l'objectiu
de tenir un estalvi energètic. Entre les possibles accions a implementar
trobam el canvi a lluminàries LED, la instal·lació de sistemes d'encesa i
apagat automàtics o la millora de l'aïllament tèrmic, entre altres.
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A través del seguiment mensual de consums a la Sala AC, l'Ajuntament
tindrà la possibilitat de conèixer l'estalvi generat i les emissions evitades gràcies a la implementació d'aquestes mesures.

Compensació de la petjada de carboni:
El seguiment i el coneixement dels desplaçaments i dels consums
d'energia i de gas derivats de les activitats de la Sala AC permetran
calcular la petjada de carboni associada. D'una banda, això ajudarà a
identificar possibles àrees de millora per a la reducció de la petjada i a
compensar-la quan hagi estat possible reduir-la.
La compensació de la petjada de carboni es vol realitzar a través de la
inversió per part de l'Ajuntament en un projecte local de reforestació
o restauració d’hàbitat.
Es durà a terme un seguiment per part de l’Ajuntament del projecte.

Objectiu estratègic:
Posada en valor de
l’impacte social, econòmic
i ambiental de la cultura
La cultura té capacitat de generar impactes transversals als territoris. Les
activitats culturals, amb els seus resultats econòmics, socials i ambientals,
generen canvis i transformacions en el seu entorn, com ara la generació de
cohesió social o la contribució a la conscienciació mediambiental i/o social.
En aquest sentit, és important avançar cap a la identificació d'aquests impactes a través d'exercicis de mesurament. És fonamental el paper que juga
la innovació social i els processos participatius, que ajudaran a identificar
els impactes socials, econòmics i ambientals derivats de la cultura.

Accions per implementar i
mesurament
Anàlisi de la contribució de les propostes artístiques als ODS
Per aconseguir un major reconeixement dels impactes socials i ambientals que es generen al territori a través de la cultura es durà a terme
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una anàlisi detallada de com les propostes artístiques de Sant Lluís
contribueixen de manera directa als diferents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).
Es farà un seguiment i es mesurarà la contribució de la proposta artística de Sant Lluís als ODS, a través d'una eina Excel. De cada activitat
cultural programada (Sala AC, Activitats d'estiu, etc.) s'analitzarà la
informació relativa a l'equip artístic i professional encarregat de dur a
terme la proposta. A més, es realitzarà una anàlisi de l'assistència i de
les temàtiques abordades i de la seva contribució als diferents ODS.

Creació de l’escola de l’espectador
Aquesta iniciativa pretén treballar amb el públic assistent en la visibilització i conscienciació del procés de creació, producció i exhibició
d'un esdeveniment cultural. Es contribueix així a la creació de públics
informats i conscients del valor de la cultura. A més, vol promoure el
debat i la reflexió entorn de les temàtiques programades.

Per conèixer l'impacte d'aquesta iniciativa, és important tenir dades
relatives al nombre de persones que hi participen i del nombre d'interaccions que es donen entre públic i artistes. Per això és important
que hi hagi una observació de l'acció in situ, realitzant una anàlisi qualitativa de les intervencions, la reflexió que es genera i l'interès dels
participants en la temàtica, així com la possible contribució que tenen
els temes abordats als diferents ODS.

Anàlisi percepció alumnes de l’EMEA i l’EADM
Es vol conèixer la incidència real que tenen les escoles i la capacitat de
transformació que té l'educació en arts i cultura en els alumnes.
Per això es vol dur a terme una anàlisi de la percepció dels alumnes,
elaborant un qüestionari adaptat a cada institució que permeti identificar diferents aspectes relatius a la satisfacció amb l'escola, el desenvolupament personal o l'adquisició d'habilitats socials.

Estudis de públic i de la seva satisfacció
Per conèixer la incidència real de les activitats culturals al municipi
s'està avançant per analitzar quina és la percepció del públic en les diferents activitats culturals que se celebren a Sant Lluís al llarg de l'any.
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Per atendre la percepció dels ciutadans s'elaboraran qüestionaris
adaptats a les diferents activitats. També s'està valorant la implementació d'alguna eina interactiva que permeti conèixer de manera ràpida
la satisfacció del públic assistent.

Objectiu estratègic:
Promoció d’un teixit
cultural sòlid
És necessari que els teixits culturals dels territoris, que són els que aporten
identitat i autenticitat de les societats, se salvaguardin i promocionin des de
les entitats públiques, per garantir el manteniment de la identitat de municipis i territoris.
Des de l'Ajuntament de Sant Lluís es treballa activament per la professionalització i resiliència del teixit cultural local.

Accions per implementar i
mesurament
Acompanyament a artistes i companyies que decideixin integrar la
sostenibilitat en els seus projectes
Des de l'Ajuntament s'oferirà un acompanyament continuat al llarg de
l'any per resoldre dubtes i oferir suport a aquells artistes i companyies
que vulguin integrar la sostenibilitat en les seves propostes.
Es realitzarà un qüestionari per conèixer la percepció dels artistes sobre aquest servei de suport oferit per l'Ajuntament, per identificar així
àrees de millora. A més, també es realitzarà un seguiment del nombre
d'artistes i companyies per analitzar aquells projectes que integrin
mesures de sostenibilitat.

Elaboració d’un protocol per a la utilització sostenible dels espais
culturals de Sant Lluís
Es desenvoluparà un full de ruta per als residents artístics, perquè puguin implementar, de manera autònoma, mesures de sostenibilitat
fàcils d'aplicar en el marc de les seves produccions.
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Per conèixer l'impacte i utilitat d'aquesta guia s'està treballant en un
qüestionari per atendre la percepció dels artistes.

Foment de l’ocupació cultural diversa
La programació cultural del municipi es planteja com una eina de dinamització social, econòmica i cultural, i per això s'analitzarà l'ocupació, especialment cultural, que genera atenent els artistes i els equips
de producció, així com les aliances generades per aquest fi.
Per atendre tota l'activitat cultural programada, es farà ús d'una eina
interna que permeti facilitar el seguiment de l'ocupació directa generada des del punt de vista artístic i de producció, identificant aspectes relatius al gènere, la diversitat o l’edat. Addicionalment, tenint en
compte que la cultura pot ser un dinamitzador econòmic, es vol començar a treballar en la identificació de l'ocupació indirecta generada
a través de la programació cultural.

Guia de festes responsables
La celebració de les festes populars de Sant Luís és un esdeveniment
important que genera cohesió i diversió entre els ciutadans. És una preocupació que aquestes festes se celebrin amb la major responsabilitat
possible, i per això treballarem en una guia de festes responsable, des
del punt de vista social, econòmic i ambiental.

Objectiu estratègic:
Foment de la participació
cultural al municipi
L’Article 27 de la Declaració Universal dels Drets Humans de les Nacions
Unides (Drets Humans de les Nacions Unides, 1948) expressa que «Tota persona té dret a prendre part lliurement en la vida cultural de la comunitat, a
gaudir de les arts i a participar en el progrés científic i en els beneficis que
d’aquests en resultin». Això implica que fomentar la participació cultural
en els territoris es converteix en una obligació per part dels governs, en els
seus diferents nivells.
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Anàlisi de públic
Per millorar la comprensió de la incidència de l'activitat cultural
en el públic que acudeix a les activitats es durà a terme una anàlisi
d'aquest, amb l'objectiu de conèixer millor les persones que gaudeixen de l'oferta cultural oferida des de l'Ajuntament.
D'una banda, a través de la tiquetera es podran identificar els diferents
perfils que accedeixen a la programació cultural, definint rangs d'edat,
bonificacions aplicades (majors, joves, discapacitat, desocupació,
etc.), gènere o municipi d'origen. D'aquesta manera l'Ajuntament podrà conèixer el públic que accedeix a la programació cultural, identificant accions de millora per al foment de la participació cultural.
D'altra banda, és important conèixer la percepció del públic de l'activitat cultural programada a través de qüestionaris senzills.
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Matriu DAFO
Debilitats

• Insularitat i el seu possible aïllament.
• Falta de transport públic entre els principals nuclis de
població.

• Illa dependent del turisme, que triplica la població en
els mesos estivals.

Amenaces

és efectiva.

• Vulnerabilitat i inestabilitat del teixit cultural davant crisis com la derivada de la COVID 19.

• Falta de teixit associatiu.
• En ocasions la comunicació directa amb el públic no
• Falta d’espais públics d’assaig i de reunió a nivell municipal.

•

Pressupost limitat per al suport artístic. Aquest fet ha
provocat la paralització d’alguns circuits de programació.

• Falta de cooperació entre illes.
• Necessitat de reforçar la vinculació de la ciutadania

amb la cultura i el treball públic en aquest àmbit, generat
així un major reconeixement de la seva importància.

• Traves administratives i burocràtiques per implementar mesures de sostenibilitat des de l’Ajuntament.
•

La digitalització pot arribar a excloure col·lectius.

Fortaleses

• Foment de la proximitat amb el ciutadà.
• Aposta por la digitalització.

• Canvis en els hàbits socials i demogràfics.
• A causa de l’increment de la població durant els
mesos d’estiu, el municipi està arribant a la seva
màxima capacitat de càrrega.

• Possibles duplicitats en la programació cultural
dels diferents municipis de Menorca.
•

Tendència a centralitzar la cultura a la capital de
l’illa.

•

Desinformació entorn del que significa cultura i
sostenibilitat. Codificació dels missatges.

D A
F O

• Ajuntament compromès amb la cultura.
• Ajuntament compromès amb el compliment dels ODS.
• Població amb consciència social i ambiental.
• La infraestructura cultural existent és de qualitat.
• Municipi multicultural.
•      Programació artística enriquida per la diversitat lingüística.

• Polarització de la societat.
• Menys interès cultural per part del públic jove.

Oportunitats

• Desenvolupament de polítiques culturals que
promuen un teixit cultural sòlid i professionalitzat.

• Liderar, amb l’exemple entorn de la cultura, la
sostenibilitat i la innovació social a Menorca, Illes
Balears i resta de territori nacional.
• Generació de xarxa amb altres municipis.
• Visibilització del municipi de Sant Lluís.
• Creació de teixit cultural emergent.
•      Desenvolupament de propostes culturals de qualitat que atreguin la inversió privada.

• Desestacionalització de la cultura per fomentar el
turisme durant tot l’any.
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