presentació

inclusió social

ESGLÉSIA DE MENORCA, SERVIDORA DELS POBRES.
Aquestes línies de presentació del que durant un any ha realitzat la nostra església diocesana a través de Càritas estan plenes
d’alegria, de satisfacció, de gratitud i d’esperança. Segur que a tots ens omplen aquests sentiments. Molt més el bisbe que té
com a missió orientar i acompanyar en l’amor de Crist a aquesta porció del Poble de Déu que peregrina a Menorca.
Però la MEMÒRIA actual té un matís especial perquè s’uneixen a les accions ordinàries i habituals dels grups de Càritas els
actes d’un esdeveniment singular que té 50 anys d’història. La celebració del CINQUANTENARI DE CÀRITAS DIOCESANA
durant aquests mesos ha estat un motiu més per aprofundir en la responsabilitat de cada cristià i de cada comunitat en el
servei als més pobres i necessitats de la nostra societat. Les activitats organitzades per a aquest esdeveniment han recordat i
agraït a tots els responsables i col·laboradors passats; han analitzat amb detall llums i ombres del nostre present, i també han
renovat la confiança en el Senyor per millorar el futur.
Les pàgines d’aquesta Memòria transmeten i rendeixen comptes, com és de justícia, de les realitzacions que dissenyaven al
principi del període els objectius marcats amb els subjectes que les han dut a terme i amb els recursos materials utilitzats. Em
sumo a totes les mostres d’afecte i gratitud que reben els directius, els empleats i els voluntaris per tanta activitat; segur que
ells em diran que és una conseqüència lògica del manament de l’Amor del Senyor al qual intenten seguir. Prego a tots que feu
arribar els suggeriments i aportacions oportunes que ens permetin millorar la tasca encomanada.
Desitjaria que coneguéssiu l’últim document dels bisbes espanyols aprovat en l’Assemblea Plenària del passat mes d’abril.
El seu títol és Església, servidora dels pobres. Em sembla que és un sentit reconeixement a la tasca callada dels cristians del
nostre país, una petició d’exigència més gran en l’acostament als germans que pateixen i una declaració agraïda a totes les
Càritas diocesanes.
Per descomptat estem vinculats, i agraïm els seus serveis, a Càritas Espanyola i a les restants institucions germanes. Al·ludeixo a una petita cita d’aquest document que, al número 35, diu: “Cada cristià i cada comunitat estem cridats a ser instruments
de Déu per a l’alliberament i promoció dels pobres, de manera que puguin integrar-se plenament en la societat “.
Acabo les meves paraules en aquest any tan significatiu unint-me als sentiments i paraules del papa Francesc en la seva
homilia en la Missa d’obertura de l’assemblea de Càritas Internacional, celebrada el passat dia 12 de maig: “... l’arrel de tot el
vostre servei –diu el Papa Francesc- està precisament en l’acollida, senzilla i obedient, de Déu i del proïsme”. I també: “Qui
viu la missió de Càritas no és un simple agent, sinó un testimoni de Crist”. Per acabar amb una frase que resumeix molt bé
el nostre actuar: “Càritas revela la força de l’amor cristià i el desig de l’Església d’anar a la trobada de Jesús a cada persona,
sobretot quan és pobre i pateix”.
Amb el meu afecte i benedicció.

“L’arrel de la identitat de Càritas està precisament en l’acollida, senzilla i obedient,
de Déu i dels proïsme”
+ Salvador, bisbe de Menorca

animació comunitària
L’objectiu d’aquest projecte és impulsar i dinamitzar el territori,
fent que les parròquies es converteixin en el cor de la vida de
l’acció social de la nostra comunitat. Treballem per posar les bases per tal que el servei d’acollida i acompanyament, de les persones i famílies més vulnerables, es faci des de les parròquies.
Durant aquest temps s’ha organitzat un equip de treball, dirigit
pel Delegat Episcopal i compost per l’equip Arxiprestal de Ciutadella i Interparroquial de Maó, qui han reflexionat sobre les principals accions del territori i han plantejat les accions per tal de
treballar en aquesta direcció.
Gràcies a aquest treball s’ha reforçat la identitat de Càritas, com
acció socio-caritativa de l’Església, i algunes parròquies han iniciat serveis d’escolta, acompanyament i trobada per a les persones més necessitades. També s’ha creat un nou equip de Càritas
parroquial a Ciutadella.
El repte que ara tenim pels propers anys és continuar el treball
per a que les parròquies facin seus l’acollida i l’acompanyament
com espais de trobada entre la comunitat cristiana i els pobres.

‘Càritas Jove’ pretén impulsar el
voluntariat entre els joves menorquins i
implicar-los en els projectes i programes
de l’entitat a favor dels exclosos.
VOLUNTARIAT
El voluntariat és eix transversal i la base social de Càritas, per
açò trobam voluntaris a tots el nostre projectes.
Aquest curs s’ha centrat en donar més protagonisme als equips
parroquials, i per aquest motiu s’han cercat persones voluntàries,
que es responsabilitzin i gestionin projectes que abans es duien
des de la Diocesana. Aquests són: reforç escolar, botigues solidàries i animació de persones majors a la Residència de Maó.
Aquests són els projectes on més ha augmentat el nombre de
voluntaris.
També s’han posar les bases per potenciar el voluntariat jove,
“Càritas Jove”, animant a les parròquies per tal que els joves de
post confirmació es vagin introduint dins l’acció social.

Al 2014 s’han incorporat 84 nous voluntaris. El grup majoritari
d’edat són els tenen entre 66 i 75 anys i pel que fa al gènere
continua havent majoria de dones, 216 enfront als 48 homes d’un
total de 264 voluntaris.
El repte és posar en marxa l’itinerari de voluntariat que va des de
la identificació d’una necessitat i l’acollida inicial, fins a la seva
desvinculació, passant per formació i acompanyament.

CINQUANTA ANYS AMB COR
Aquest any 2014 hem celebrat els cinquanta anys de la
constitució canònica de Càritas Diocesana de Menorca al 9
de setembre de 1964.
Durant els cinquanta anys d’història, Càritas ha estat “al
servei dels més pobres” segons les possibilitats i la mentalitat de cada moment. Potser, en algun moment, ens hem
limitat a atendre només les necessitats materials des d’una
posició de superioritat; amb el temps hem après que, si bé
hem de seguir atenent les necessitats bàsiques, el més important és anar fent camí junts, acompanyar a les persones
i aprendre i enriquir-nos mútuament.
El servei que vol fer Càritas és acollir amb respecte i caliu
humà tota persona que s’acosti a nosaltres o que anem a
trobar “a les perifèries”, com diu el Papa Francesc. El que
volem és oferir la possibilitat d’iniciar un itinerari en el qual
el protagonista no és el bé material que es pugui donar, sinó
el creixement de la persona, a fi que sigui ella qui decideixi
com sortir de la situació que l’angoixa i, acompanyat per
Càritas, obri noves perspectives i posi en pràctica les seves
potencialitats.
Aquest any, també, volem tenir un record agraït a tanta gent
que, com a membres de l’Església que peregrina a Menorca, han portat a terme el manament de Crist: “donau-los
menjar” i han viscut l’esperit de l’Evangeli en el que Jesús
s’identifica amb els més pobres: “vaig tenir fam, anava despullat, vaig ser a la presó, vaig estar malalt... i vau estar al
meu costat, perquè tot el que fèieu a un d’aquests petits,
m’ho fèieu a mi”.
Mn. Rafel Portella Moll,
Delegat episcopal i secretari general

El Programa d’Inclusió Social és des del qual parteix l’atenció
bàsica a les persones més vulnerables de Menorca. Treballem
per ajudar a cobrir les necessitats bàsiques, per millorar els processos d’inserció social i fer un acompanyament més humà, que
és la part essencial de la nostra línea d’acció social.

ACCIÓ DE BASE. ACOLLIDA I ASSISTÈNCIA
Té com a finalitat acollir, escoltar i atendre a totes les persones
que es troben en situació de vulnerabilitat, que tenen les seves
necessitats bàsiques sense cobrir, a causa de la manca de mitjans o recursos propis. Des d’aquí es pot derivar a altres serveis
interns o externs de Càritas.
Les diverses accions que es fan des del programa són:
Primera Acollida: primer pas del procés d’atenció i acompanyament, on l’objectiu principal és millorar l’atenció immediata a les
persones que arriben a Càritas. Enguany han estat 177.
Atenció Primària i Intervenció Familiar: dirigit a persones i famílies en situació de risc d’exclusió, que tenen dificultats tant
econòmiques com socials. Han passat pel servei 853 persones
i s’han fet 1.484 entrevistes d’intervenció. S’han distribuït 1.588
ajudes en vals d’aliments i s’han aplicat 3.375 recursos d’intervenció social.
Acompanyament Parroquial: servei que s’ha iniciat des d’algunes parròquies de Ciutadella per acompanyar a les famílies que
ja són beneficiàries del servei d’aliments, per a treballar aspectes familiars i socials en coordinació amb l’atenció primària. Enguany s’han atès a 35 persones i la previsió és de poder ampliar
el servei a altres parròquies.
Tallers d’Integració: es pretén l’intercanvi, la relació i el coneixement entre persones i cultures. Les activitats principals són: taller
d’alfabetització i de castellà, català, anglès, informàtica. Al 2014
s’han beneficiat 64 persones.
Contraprestació: es dóna la possibilitat de realitzar la contraprestacions a aquelles persones que cobren la Renda Mínima d’Inserció, enguany han estat 212 persones. També, 18 persones
han fet diferents serveis a Càritas com a Treballs en benefici de
la comunitat.

ACOMPANYAMENT EN DRETS FONAMENTALS
El Programa atén a persones en risc d’exclusió social que tenen
demandes relacionades amb la denúncia i la defensa dels drets
socials bàsics, com són la sanitat, l’educació i la vivenda, i ho fa
mitjançant diferents accions. Enguany hem ates a 43 persones/
families.
Compta amb els serveis residencials de:
Projecte de Pisos Socials: A Ciutadella, Es Castell i Maó, preté realitzar una tasca preventiva i de suport amb les persones
i famílies en situació de risc d’exclusió residencial, per tal que
puguin estabilitzar els seus processos personals, garantir les seves necessitats bàsiques i disposar del temps suficient per tal de
poder construir un futur més estable i un allotjament autònom.
Enguany, s’ha atès a 53 persones amb dificultats de vivenda, de
les quals, 29 han residit als pisos socials. Es tracta d’un projecte
en expansió i la previsió és de poder ampliar amb un nou pis a
Maó i així augmentar el nombre de places.
Unitat Depenent Epikeia: mitjançant conveni amb Pastoral Penitenciària de Menorca, pretén crear una alternativa al compliment
de la pena, que permeti la reeducació i rehabilitació social dels
presos de Menorca. Durant aquest any s’ha atès a 11 persones,
en tercer grau o amb permisos penitenciaris.

INFÀNCIA I JOVENTUT
Conjunt d’accions i mitjans educatius implantats de manera organitzada amb el propòsit de resoldre algunes mancances socials i educatives que afecta a infants i adolescents en edats
compreses entre 6 i 14 anys.
Reforç Escolar Arxiprestal: dirigit a al·lots amb dificultats d’aprenentatge, es realitza a diverses parròquies de l’illa íntegrament
amb voluntaris. Enguany han estat 120 al·lots i al·lotes atesos.
Centres Oberts: Es Barracó a Ciutadella i de Sant Francesc a
Maó. Són centres per a fillets i filletes per adquirir hàbits saludables a través de l’oci i el temps lliure. Hi han passat un total de
109 fiets i fietes al llarg del 2014.

Al 2014 hem atés a 1.632 persones, donat 9.648 respostes que arriben a 3.338 beneficiaris. Persones que acollim i acompanyem en el procés de reinserció socio-laboral.

desenvolupament institucional
SENSIBILITZACIÓ

COMUNICACIÓ

La sensibilització té com objectiu principal, donar unitat i coherència a les diferents accions derivades dels programes i projectes de Càritas, i possibilitar que la nostra acció arribi a la ciutadania, perquè el compromís amb els més vulnerables, sigui captat
en tota la seva dimensió, i així, la resta de la comunitat, pugui
ajudar-nos a donar resposta.

Durant el 2014 s’ha aconseguit que Càritas fos present en 67
ocasions en diferents mitjans de premsa escrita, 8 a televisió, 3 a
ràdio, a més del nostre programa setmanal a COPE Menorca i 12
articles d’opinió en l’espai ‘Llavors d’esperança’ del Diari Menorca i 2 especials en aquest mateix mitjà, inclòs un sobre el nostre
50 Aniversari. Aquest any també hem col·laborat en 2 ocasions
en la revista estatal Càritas Actua.

Durant aquest any hem participat en les diferents campanyes
institucionals de Nadal i la Caritat, sota el lema “Estima i viu la
justícia”, en contra la pobresa, “Una sola família humana”, i en la
de ningú sense llar, “Per un habitatge digne”.
A més hem pres part en diferents accions per la defensa dels
drets humans i difusió de l’informe FOESSA, sobre la pobresa i
l’exclusió a l’Estat Espanyol i les Illes Balears.
Dins del programa d’Educació en valors s’han realitzat un total
de 26 xerrades i tallers a diferents escoles de l’Illa. I pel que fa
als Tallers Educatius Salut Jove, aquest any hem fet: 6 tallers de
“Reutilitza amb Mestral”, realitzats a centres de primària, amb
un total 123 alumnes, i 7 tallers d’Educació ambiental al barranc
d’Algendar, realitzats a centres de secundària amb un total de
128 alumnes.
En el Consorci Mestral-GOB s’ha donat continuïtat al projecte
Bon Profit, per a una alimentació més sostenible, justa i saludable als centres educatius.
En el marc de celebració del “50 Aniversari de Càritas Menorca”,
s’ha participat en l’organització i difusió dels diferents actes, com
la Conferència inaugural amb el president de Càritas Espanyola,
D. Rafael del Rio o la Jornada Diocesana, dedicada a fer un recorregut històric de l’entitat, amb antics responsables de Càritas.

L’informe FOESSA destaca la tendència a la creació de llocs de treball precaris, l’augment de la corrupció i el frau
fiscal, així com l’economia submergida,
com a causes d’exclusió social.

També hem augmentat la nostra presència en xarxes socials,
arribant a una mitjana de 62 abastos per publicació a Facebook i
superant els 500 seguidors a Twitter.

COOPERACIÓ INTERNACIONAL
Les actuacions dutes a terme han estat els Projectes de Cooperació al Camp de refugiats Palestins Ain el Helweh al Líban: “Un
raig de vida” en què treballam des de 2004 amb l’Hospital Human
Call, en el programa d’atenció a dones embarassades per ajudar
les gestants més pobres; i “El pa de cada dia”, projecte de quotes
alimentàries per a la població més pobre.
L’atenció de situacions d’emergència que es produeixen per causes naturals o humanes són per a nosaltres una altra de les línies
de treball. Durant 2014 vam estar pendents de les situacions a
Haití i Gaza.
Formem part d’Iniciativa per la Pau a Palestina, plataforma on
treballem des de Càritas Espanyola amb Càritas Jerusalem,
responent a les necessitats bàsiques més puntuals, i reforçant
iniciatives a favor de la Pau i defensa dels drets humans a Terra
Santa. Enguany hem fet peregrinacions solidàries i promogut el
voluntariat de joves en camps de treball, on va participar un jove
menorquí. També adquirint productes de comerç just i solidari
provinents de Càritas fraternes.
El Comerç Just és una important eina de codesenvolupament
des de la qual promovem el consum responsable i una comercialització justa i transparent. Des del projecte “S’Altra Senalla”
apostam per sensibilitzar i conscienciar la ciutadania en aquesta
direcció. Hem participat del Dia Mundial del Comerç Just, acostant l’exposició “10 raons” a Menorca, creada per grans il·lustradors com Forges.

accions per l’ocupació
El programa d’Ocupació està format per diversos serveis i projectes que pretenen la reinserció socio-laboral de totes aquelles
persones que, per qualsevol circumstància, tenen limitat l’accés
al món laboral, degut a la manca d’hàbits i coneixements, trobant-se en situació de risc greu de caure en la marginació o exclusió social.

SERVEI D’ACOMPANYAMENT LABORAL
Aquest servei està basat en l’acollida, orientació i acompanyament d’aquells que tenen dificultats per accedir al mercat laboral
ordinari. També és un servei d’enllaç entre l’oferta i la demanda
laboral que rebem a Càritas. Compta amb l’autorització, del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, com Agència de Col·locació.
Enguany hem atès a 849 persones, hem contactat amb 49 empreses i 59 particulars i hem gestionat un total de 172 ofertes de
feina, fruit de les quals s’han inserit 166 persones.

ACCIONS FORMATIVES PER L’OCUPACIÓ
Inclou tots els tallers i cursos de formació ocupacional que s’organitzen des de la Càritas Diocesana i es realitza majoritàriament amb voluntariat.
Durant el 2014 hem realitzat un total de 7 tallers i han participat
108 persones en les diferents accions formatives.
El repte pel 2015 és realitzar cursos adaptats als col·lectius en
risc d’exclusió que donin resposta a les ocupacions més demandades.

TALLERS OCUPACIONALS MESTRAL
Mestral neix com a taller de formació prelaboral per a col·lectius
en risc d’exclusió. Darrerament s’han produït importants modificacions en el seu funcionament, per tal de fer-los més productius, passant de tallers de formació prelaboral a espais d’inserció,
on s’han creats llocs de feina mitjançant contractacions de treballadors en risc d’exclusió.
Actualment, existeixen 4 espais de feina: ROBA, FUSTERIA,
TRANSPORT I MAGATZEM, I BOTIGA.

Han participat un total de 120 persones en risc d’exclusió en els
seus diferents tallers i s’han contractat a 4 treballadors.
Gràcies a les donacions d’aquests mobles i estris, Càritas ha pogut donar més de 100 vals d’estris bàsics, per valor de 8.463€.

Al 2014 Càritas ha recollit un total de
218.045 kg de roba de segona mà per a
les botigues de Mestral i ha contractat, als
seus tallers, 4 persones en risc d’exclusió.
Recollida de roba i botigues de segona mà
Durant el 2014 s’han instal·lat 22 contenidors a tots els municipis
de l’illa per a la recollida selectiva del residu textil.
Gràcies a aquestes donacions, Càritas pot reutilitzar el 100% del
residu textil que recull, ja sigui a través de la venda de roba de
segona mà, o enviant-la a altres entitats per a la seva correcte
reutilització i/o reciclatge.
Actualment tenim 6 botigues de roba de segona mà a Maó, Ferreries, Mercadal i Ciutadella, gestionades per més de 100 voluntaris. L’objectiu és tenir 1 botiga per poble, més grans i ben
situades. Al 2015 obrirem dos grans locals a Maó i Ciutadella
Els beneficis que es treuen de les botigues, es reinverteixen en el
projecte, que té com a principal objectiu la inserció sociolaboral
de col·lectius en risc d’exclusió.

ARBRES D’ALGENDAR
Enguany han participat al taller prelaboral, que es desenvolupa
al Barranc d’Algendar, un total de 20 persones. A més, també
s’ha realitzat un curs d’horticultura i jardineria ecològica.
Durant el 2014, a més de continuar amb les tasques de recuperació de varietats locals de fruiters de Menorca, hem traslladat el nostre viver de Ciutadella a les terres de Sant Antoni de
S’Aranjassa, i s’ha restaurat el sistema hidràulic d’aquesta finca,
datat d’època andalusí i abandonat des de feia més de 30 anys.
Aquesta restauració permet regar la col·lecció d’arbres fruiters
esperant per ser comercialitzada.

persones ateses

memòria 2014
atencions donades

on som?

dades econòmiques
MAÓ:
·OFICINES EDIFICI CALÀBRIA. C/ Sta. Eulàlia nº83. Tel.
971361001: Seu Central de Càritas Diocesana de Menorca.
Administració, acollida, orientació laboral, acció de base i animació comunitària-voluntariat.
·MESTRAL. Cta. Aeroport - Cta. General s/n. POIMA. Tel.
971351413: Tallers prelaborals i d’inserció socio-laboral.
·C.O. ST. FRANCESC. Pla des monestir s/n, Maó. Tel.
626546856: Activitats d’educació i d’oci infantil.
·PIS SOCIAL. C/ Bastió, nº31 2n.: Pis de lloguer social i
d’estada temporal i convivència compartida

finançadors i col·laboradors

“Estimats meus, estimem-nos els uns als altres, perquè l’amor ve de Déu;

CIUTADELLA:
·OFICINES CIUTADELLA. C/ Fivaller nº20. Ciutadella. Tel.
971481140: Administració, acollida, orientació laboral, acció de
base i animació comunitària-voluntariat.
·MESTRAL. C/ Fusters nº37 POICI. Tel. 971386279: Tallers
prelaborals i d’inserció socio laboral.

tothom qui estima ha nascut de Déu i coneix Déu.
El qui no estima no coneix Déu, perquè Déu és amor (1Jn 4,7-8)”
Fer-te Soci.

Des de la seva fundació Càritas Menorca treballa amb la població més
desfavorida de la nostra illa, tant en tasques de prevenció i denúncia, com en l’atenció a
problemàtiques concretes. La seva principal missió consisteix en millorar les condicions de vida de la
persona amb majors dificultats per a la seva inserció social i laboral, mitjançant
activitats que augmentin les seves competències personals i socials, la promoció social de
grups i l’organització d’una xarxa de relacions de les comunitats on viuen, treballant per una
societat més justa, generosa i solidària, propiciant una transformació social i de valors.

·PIS SOCIAL. C/ Fivaller nº18.: Pis de lloguer social i d’estada
temporal i convivència compartida

FERRERIES
·BARRANC D’ALGENDAR: (Terrenys des Canaló i s’Aranjassa)
Projecte d’Arbres d’Algendar. Tallers prelaborals d’agricultura
ecològica i viverisme amb varietats autòctones.

BOTIGUES SOLIDARIES:
·Maó: C/ Bastió, 31: venda de roba de segona mà i comerç just.
·Ciutadella: C/ Vila Juaneda, 5: venda roba de segona mà.
·Es Mercadal: C/ Major nº6: venda roba de segona mà.
·Ferreries: Pl. Espanya nº5: venda roba de segona mà.
El servei de repartiment d’aliments, es fa des de les diferents
parròquies de l’Illa, coordinat per les responsables d’animació
comunitària i voluntariat.

vols col·laborar?

Si ets una persona que vols vincular-te a Càritas de forma continuada, emplena la butlleta de soci i fes-la arribar a qualsevol de les nostres oficines, telefona al 971361001 de Maó o al
971481140 de Ciutadella o escriu a caritas@caritasmenorca.org

Fer una donació.

·C.O. ES BARRACÓ. Pl. Jamma nº1. Tel. 659862824: Es duen
a terme les activitats d’educació i d’oci infantil.

Si vols fer una aportació puntual, ingressa-la al compte bancari
ES24 2056.0012.21.4102000488 indicant “donatiu”. Ho si vols
oferir-nos el teu suport d’una altre manera, telefona al 971361001
i demana pel projecte d’Implantació Social administra@caritasmenorca.org

Apadrinar un projecte.

Si ets una empresa i vols contribuir a finançar una acció concreta
i convertir-te en una Empresa amb Cor, telefona al 971361001
i demana pel projecte d’Implantació Social administra@caritasmenorca.org

Fer-te voluntari.

Si vols compartir el teu temps i donar-te als altres, telefona al
971361001 de Maó o al 971481140 de Ciutadella i demana pel
projecte de voluntariat o escriu a animcomu.ciuta@caritasmenorca.org o animcomu.mao@caritasmenorca.org.
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