
animació comunitària i voluntariat desenvolupament institucional economia social i solidàriainclusió social i inserció laboral

“Cridats a ser comunitat” “El teu compromís millora el món” “Si cuides el planeta combats la pobresa” “Comunicar des de l’esperança, amb altres i pels altres”

La tasca primordial de l’equip d’animació comu-
nitària és la d’acompanyar a tot el voluntariat ja 
sigui en els projectes de la Càritas Diocesana així 
com a les Càritas Parroquials. 

Gràcies al compromís gratuït del voluntariat, Cà-
ritas deixa empremtes d’esperança i fraternitat, 
a l’estil de l’Evangeli de Jesús, treballant per la 
dignitat de les persones i així aconseguir una ve-
ritable transformació.

Tant els projectes de la Càritas Diocesana com 
els serveis que ofereixen les Càritas Parroquials 
són essencials i s’han de coordinar per donar un 
bon servei a totes les persones que toquen a les 
nostres portes, per tal de que trobin una comu-
nitat cristiana acollidora i que acompanya. La 
finalitat de l’animació comunitària és la d’acom-
panyar, formar i despertar consciències al volun-
tariat perquè entre tots construïm una església 
pobra pels pobres.  

El lema del curs 2016/17 de la campanya institu-
cional de Càritas Espanyola, “Cridats a ser comu-
nitat”, ens proposa aprendre a viure en comú a 
la mateixa casa, a la Terra comuna que ens acull 
a tots i ens convida a construir una comunitat 
humana i plural, per reconèixer la riquesa que 
cada persona aporta a la construcció de la soci-
etat, i crear una convivència més fraterna i soli-
dària. Aquests materials didàctics ens serveixen 
d’orientació i sensibilització. A partir de l’octu-
bre passat s’ha iniciat la nova campanya institu-
cional amb el lema “El teu compromís millora el 
món”. 

Conscients de la poca participació dels joves a 
Càritas, oferim tallers als programes de Salut 
Jove del Consell Insular i el projecte d’Educació 
en Valors de Càritas per sensibilitzar i animar 
als joves. Hem fet 48 tallers al llarg de 2017. A 
més hem creat un nou projecte: l’Estiu Solidari. 
Aquest anima als joves a descobrir de primera 
mà les necessitats socials, per després  partici-
par com a voluntaris al projecte que es senten 
cridats a fer servei.

La formació del voluntariat és essencial per do-
nar un bon servei a les persones que s’apropen 
a nosaltres. Al 2017 més de 110 voluntaris han 
participat de les trobades diocesanes i formaci-
ons específiques de cada projecte. Els projectes 
on actualment hi ha voluntariat són: Acollida i 
aliments a les parròquies, Centre Obert, Reforç 
Escolar, Botiga Mestral, Residència, Arbres d’Al-
gendar, primeres acollides, taller de bosses i col·
laboradors als cursos diversos que s’ofereix des 
d’Orientació Laboral de Càritas.

Cal destacar la participació i assistència del vo-
luntariat a la Jornada Diocesana, sobre Coope-
ració Internacional, donant a conèixer els pro-
jectes on actualment participa la nostra Càritas 
Diocesana: el camp de refugiats  Ein El Hilweh 
del Líban i a Palestina amb Iniciativa per la Pau.

Des del Programa d’Inclusió Social acollim les per-
sones que venen a Càritas i treballam per cobrir 
les seves necessitats bàsiques, millorar els proces-
sos d’inserció social i laboral, i fer que es respectin 
els seus drets bàsics fonamentals, especialment 
dels col·lectius més vulnerables, amb especial in-
cidència en la intervenció amb infants i famílies. 

Tot i que s’ha atès a un nombre menor de persones 
que l’any passat, el volum de feina ha estat més 
elevat ja que a una mateixa unitat familiar s’han 
fet més intervencions. Hi ha una cronificació de la 
pobresa, però el nombre de les que són ateses per 
primer cop es redueix a 593. 

El treball amb les Càritas Parroquials dels pobles 
(Ferreries, Es Migjorn, Es Mercadal, Alaior, Sant 
Lluís i Es Castell), ha seguit millorant, fet que afa-
voreix la proximitat i la comunicació entre els di-
ferents agents. El volum de famílies ateses és si-
milar a l’any anterior (186), sent Alaior i Es Castell 
les parròquies que atenen a més famílies. El ser-
vei d’aliments ha atès a 628 famílies a tota l’illa, 
que representa un total de 1.544 persones, entre 
adults i infants.

A Atenció Primària s’han atès a 683 famílies i s’han 
fet 1.239 entrevistes d’intervenció, de les quals 
382 han estat primeres acollides. S’han distribuït 
1.083 ajudes en vals en espècie i aplicat 2.682 re-
cursos d’intervenció social. 

Destaca una disminució del total d’ajudes econò-
miques concedides per a cobrir necessitats bàsi-
ques. 

Al Servei d’Orientació i Intermediació Laboral 
s’han realitzat 1.771 entrevistes i s’ha atès a 757 
persones. 

Pel que fa a la formació s’han realitzat 10 cursos 
(cuina, cuidadors, jardineria, cambrera de pisos 
i fusteria) on han participat 90 alumnes. També 
s’han fet 11 tallers d’integració (alfabetització i 
castellà, anglès, costura, ball en línea i economia 
domèstica) i han participat 110 persones. 

En el projecte d’Acompanyament en drets s’ha atès 
a 171 persones. 30 persones han residit als tres 
pisos socials que tenim a Ciutadella i Maó, i per 
la Unitat Depenent Epikeia han passat 8 persones, 
en règim de tercer grau o permisos penitenciaris. 

Pel que fa al projecte d’infància, 100 al·lots i al·
lotes han passat pel servei de Reforç Escolar i 96 
pels Centres oberts de reforç i lleure de Ciutadella 
i Maó.

Càritas entén l’Economia Solidària com la cons-
trucció d’un model econòmic diferent i alternatiu 
al sistema vigent i que es concreta en tot un con-
junt d’iniciatives que posen l’economia al servei de 
la justícia social i de l’exercici dels drets humans. 
Una economia que anteposa el respecte a la per-
sona, el planeta i els seus recursos a altres interes-
sos a curt termini.

Entre les nostres eines d’Economia Solidària hi ha 
els tallers prelaborals Mestral i el projecte Arbres 
d’Algendar, que tenen per objectiu la consecució 
de les habilitats mínimes necessàries per dur a 
terme i mantenir una feina, afavorint la inserció 
sociolaboral, mitjançant la recollida de residus vo-
luminosos i la gestió mediambiental. Actualment 
es duen a terme 5 tallers: magatzem i transport, 
botiga, fusteria, roba i  jardineria. 

Com a complement als tallers, Càritas compta amb 
la única empresa d’inserció a Menorca, TIV Menor-
ca SLU, que té per objectiu el desenvolupament 
d’itineraris d’inserció personalitzats amb persones 
contractades que treballen en la gestió de residus.

Al 2017 han passat un total de 127 persones: 
el 67% nacionals i el 33% estrangers.

Amb contracte d’inserció 14, 20 amb beques, 77 
amb contraprestació de Renda Mínima d’Inserció, 
13 realitzant treballs en benefici de la comunitat o 
reparacions de menors i 3 han realitzat altres con-
traprestacions. En total un 29% dels participants 
s’ha inserit al mercat laboral ordinari. 

S’han donat un total de 260 ajudes (vals) en roba, 
mobles i electrodomèstics per valor de 13.597,77€, 
als beneficiaris dels diferents projecte de Càritas.

Aquest any, a Mestral i TIV Menorca hem gestio-
nat 1.980 tones, de les quals el 52% corresponen 
a Residus d’aparells elèctrics i electrònics, 18% a 
roba, 15% a mobles i 15% a residus voluminosos.

La reutilització que es produeix directament a 
Mestral ha suposat al 2017 un estalvi d’emissions 
de CO2 de 1146 tones, que equival a la feina que 
fan d’absorció de CO2 159.551 arbres/any o 547 
cotxes eliminats de circulació en un any.

Pel que fa la roba, el 65% de les recollides prove-
nen dels 40 contenidors instal·lats arreu de l’illa. 
Aquest elevat volum ens permet seguir potenciant 
el taller de roba i les nostres botigues solidàries, 
assolint així els objectius socials, laborals i medi-
ambientals del projecte.

Pel que fa a la Comunicació mantenim una pre-
sència constant i actualitzada a les xarxes (Fa-
cebook, Twitter, YouTube i Instagram) i la web 
de Càritas. D’aquesta manera volem afavorir el 
diàleg amb la ciutadania i difondre informació 
sobre la nostra acció.

Des de Sensibilització i amb la resta d’equips de 
programes, hem realitzat diverses activitats en 
centres educatius, jornades i formacions, ac-
tivitats de visibilització dels nostres projectes i 
participació en esdeveniments de la nostra co-
munitat.

Al costat de la resta de la confederació de Càri-
tas Espanyola, hem participat en les campanyes 
institucionals en defensa dels drets dels col·lec-
tius als quals acompanyam, i ens hem sumat al 
“SIGUES PART de la solució contra pobresa. Fes·
te de Càritas!”, que ha estat l’eix principal de la 
campanya de Nadal.

En quant a la Cooperació Internacional, expres-
sió de la universalitat de la caritat de la nostra 
Església local, davant un món ple d’injustícies i 
desigualtats, davant les catàstrofes naturals als 
països del sud, les guerres i les xifres de la po-
bresa, la mobilitat humana forçosa, continuam 
creant espais de solidaritat i de sensibilització.

Així hem mantingut la nostra col·laboració al 
Líban, amb persones refugiades, i a Terra Santa 
amb la comunitat cristiana de Palestina. També 
hem participat de les campanyes d’emergència a 
Perú, Veneçuela i Síria. 

Ens hem unit a la campanya “Comparteix el viat-
ge”, impulsada pel Papa Francesc, amb l’objectiu 
de promoure la “cultura de la trobada”, augmen-
tant els espais i les oportunitats perquè els mi-
grants i les comunitats locals es reuneixin, parlin 
i actuïn conjuntament. 

El treball en xarxa és clau per a la millora i èxit 
de la nostra acció. Treballem coordinats en dife-
rents àmbits amb l’administració pública en di-
ferents localitats de l’Illa i en l’àmbit autonòmic. 
I amb altres entitats, de forma col·lectiva, com el 
Fòrum ETS Menorca, AERESS, REAS i la participa-
ció directa en la nostra confederació de Càritas 
Espanyola.

Per a dur a terme la nostra tasca, comptem amb 
els recursos que ens faciliten particulars, empre-
ses, entitats d’Església i altres entitats, que en 
forma de donatius, bé en metàl·lic o en espècie, 
col·laboren de forma activa amb els nostres ob-
jectius:
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