
ACTA ASSEMBLEA GENERAL SOCIS AMICS DE LA TERRA EIVISSA 
 
Celebrada via Zoom, 1 de juliol de 2020, 18h 
 
Assistents: Hazel Morgan, Juanjo Torres, Dolores Balaguer i Andreas Gartmeier, 
Alex Pitaluga, Sandra Ribas, James i Pat Cooper, Elsebeth Jensen, Susana 
Amorós, Mar López, Karin Arkenberg, Fernando García, Magda Wauquier. 
 
Punts i temes tractats: 
 

1. Benvinguda de la presidenta Hazel Morgan i aprovació de l’acta 
anterior; 

2. Introducció de Juanjo Torres sobre el funcionament del sistema 
de vídeo conferència per als nous usuaris; 

3. Memòria d’activitats 2019; 
4. Balanç econòmic 2019; 
5. Pla de feina i pressupost 2020; 
6. Idees per a noves activitats, propostes dels socis; 
7. Renovació Junta Directiva; 
8. Proposta per constituir-nos com a entitat d’Utilitat pública; 
9. Ratificació dels resultats del sondeig per pujar la quota de socis; 
10. Precs i preguntes 

 
 
DESENVOLUPAMENTS DELS PUNTS 
 
 
3. Memòria d’activitats 2019 
 
Juanjo comparteix amb tots els socis un power point amb la memòria anual 
d’activitats de 2019, entre les que destaca la celebració el mes de maig de 
l’Assemblea General d’Amigos de la Tierra a l’Hotel Cala Blanca a Es Figueral, que 
per primera vegada es va celebrar a Eivissa. 
 
 
4. Balanç econòmic 2019 
 
Sandra Ribas s’encarrega de presentar el balanç econòmic de 2019, que Juanjo 
comparteix amb tots els assistents. El balanç és positiu, amb un petit superàvit de 
2.042,54 €, INGRESSOS: 41.976,74 €, DESPESES: 39.934,20 
 
 
 
 



5. Pla de feina i pressupost 2020 
 
 
PLA DE FEINA: 
 
Juanjo comparteix un document on es mostra el pla de feina (queda adjunt a 
aquesta acta) que Hazel passa a explicar: 
 
Com que moltes activitats previstes s’han cancel·lat degut a la pandemia de COVID-
19, seguim fent activitats no remunerades per mantenir un nivell d’activitat com la 
promoció de Som energia. 
 

-     S’ajorna per a la primavera el projecte Amic de les Abelles;  
- Estam participant en alguns projectes d’Amigos de la Tierra (Adt) i Juanjo 

està contractat per Adt amb unes hores que suposa una ajuda al nostre 
pressupost, ja que hem reduït les hores contractades per part d’Amics de la 
Terra.  

- S’ha cancel·lat la formació de l’empresa INSOTEL 
 
 
 
PRESSUPOST:  
 

- La previsió és que tendrem un dèficit d’uns 7000 € degut a la cancel·lació 
d’activitats com a conseqüència de la crisi sanitària del COVID 19, però com 
que hi ha un superàvit  romanent d’anys anteriors, Hazel explica que no 
correm perill d’haver de tancar portes.  

- A més seguirem presentant projectes i buscant finançament. Estam a l’espera 
de que surti la subvenció del Govern Balear per a sortides i activitats; els 
tallers de compost prevists a Sant Josep i Santa Eulària i possiblement un 
projecte per fer horts urbans. 

- El lloguer ha pujat desprès de 8 anys, però hem trobat una assegurança més 
econòmica per estalviar. 

 
 
6. Idees per a noves activitats, propostes dels socis 
 
James demana informació sobre la campanya de Som Energia. Hazel explica que 
es un projecte que ve d’anys anteriors que promou el canvi de companyia elèctrica, i 
informa sobre com fer-ho.  Proposa que s’organitzi una xerrada a Sant Josep perquè 
Juanjo ho expliqui, per facilitar que més gent s’animi a comprar energia renovable. 
 
A través del xat (hi ha problemes amb el so des d’alguns ordinadors) Elsebeth 
demana si es poden fer més activitats a les escoles. Hazel respon que depèn dels 



pressupostos dels ajuntaments, que són els que fan la demanda. Vila i Sant Josep 
sí que financien aquest tipus d’activitats escolars, i els centre de Santa eulària ja 
reben un pressupost per contractar les activitats que volen.  
 
També a través del xat Mar López pregunta sobre les instal·lacions de plaques 
solars, ja que desitgen col·locar-ne a ca seua però han quedat fora de les ajudes. 
Demana com s’ha de fer per estar al dia del moment en què dites ajudes es poden 
demanar. Hazel indica que aquesta informació surt a la premsa, però podem enviar 
una newsletter informativa per als socis quan aparegui la notícia, perquè tothom 
n’estigui assabentat. 
 
Mar vol saber també si hi ha alguna empresa que faci instal·lacions comunitàries. Se 
li respon que no se’n coneix cap, però que és un tema que interessa a Amics de la 
Terra perquè fer-ne és un dels nostres objectius. Tanmateix, Hazel explica que el 
moviment Jesús en Transició està promovent la compra col·lectiva de panells solars.  
 
Susanna demana si s’ha pensat en fer obres de teatre educatives de temàtica 
ecològica per escoles i festes. Hazel respon que no fins ara, però que es podria 
valorar, tot i que en primer lloc s’hauria d’elaborar l’obra i caldria algú que se 
n’encarregàs i que tingués aptituds interpretatives. 
 
 
7. Renovació Junta Directiva 
 
Hazel seguirà sent la presidenta i Sandra deixa de ser la tresorera. En el seu lloc 
entra Dolores Balaguer. 
 
Magda serà la secretària. 
 
Àlex pot continuar si es canvia el dia de les reunions. 
 
Maria i Karin seguiran com a vocals. 
 
Hi ha una baixa entre els vocals, Ana Jakimow, però que seguirà fent de voluntària. 
 
 
8. Proposta per constituir-nos com a entitat d’utilitat pública 
 
És un dels objectius que ens proposem, perquè la quota dels socis es pugui 
desgravar en la declaració de la renda. Implica temps i feina i hem de valorar com 
fer-ho.  
 
 
9. Renovació quota de socis 



 
Es va fer un sondeig i la majoria de socis va proposar pujar-la. La proposta de la 
Junta Directiva és pujar la quota familiar i individual 5 euros. S’enviarà aquesta 
informació a les persones sòcies en un mail matissant que si algú no pot pagar 
s’haurà de posar en contacte amb Amics per facilitar la permanència dels socis. 
 
S’aprova. 
 
 
10. Precs i preguntes 
 
Karin agraeix a Sandra tota la seua dedicació a Amics en qualitat de tresorera els 
darrers anys. 
 
Dolores indica que a la finca de Can Tomeu sortiria un bon hort urbà, i Hazel respon 
que el nostre desig és realitzar un projecte  a aquest espai que es propietat de 
l’ajuntament. Juanjo afegeix que es parlarà amb Jordi Salewski, que vol començar 
un d’hort urbà dins Vila, però també intentarem demanar que es prepari CanTomeu 
per poder també fer-lo a Can Tomeu per als veïns de Ca n’Escandell. Susana 
s’ofereix per treballar-hi com voluntaria a partir de setembre. 
 
Fernando García proposa un projecte per fer instal·lacions comunitàries comprant 
plaques fotovoltaiques amb SOM ENERGIA amb l’ajuda d’una banca etica. La idea 
és que les famílies que en vulguin instal·lar no ho facin només per ecologia sinó 
també per solidaritat, finançant els projectes a través de la banca ètica.  
 
Hazel informa d’una conferència sobre banca ètica al Palau de Congressos de 
Santa Eulària, i comparteix pel whatsapp el contacte per apuntar-s’hi. 
 
Andreas que és una de les persones actives dins el moviment Maker d’Eivissa, 
pregunta sobre el reciclatge de plàstics per intentar reciclar-lo per les impressores 
3D; Hazel aclareix que Amics de la Terra no té una postura molt clara sobre aquest 
tipus de “UPCYCLING” i que interessa conèixer més sobre el projecte.  
 
 
Sense més temes a tractar, s’aixeca la reunió a les 20h. 
 
 
Eivissa, 1 de juliol de 2020. 
 
  


