
Agraïment premis SOLIDARIS ONCE 2022 a MESTRAL 

 Bona nit. Autoritats, presidenta del Consell Territorial i delegat territorial del 

Grup ONCE, una salutació cordial a tots els premiats i a les entitats presents a 

l’acte. 

 Rebre un reconeixement sempre és un estímul. En el nostre cas, com entitat 

del tercer sector, rebre’l d’una entitat amb la qual compartim valors, n’és a més 

un prestigi. Gràcies, de tot cor, per aquesta menció a un projecte que va néixer 

ja fa més de vint-i-cinc anys, quan es parlava ben poc d’economia social i, molt 

menys, d’economia circular, i la reutilització era quasi un somni. 

 Mestral ha estat l’aposta d’inserció sociolaboral de l’Església de Menorca, a 

través de Cáritas Diocesana, per a posar en valor tres pilars fonamentals: la 

cura del medi ambient, de la nostra mare Terra, com bé li agrada dir al Papa 

Francesc, a través de la reutilització i el reciclatge de mobles, fustes, estris, 

roba, voluminosos i aparells elèctrics i electrònics; en segon lloc, la inserció 

sociolaboral de persones en situació o risc d’exclusió social, perquè en ple segle 

XXI aquesta nostra societat que hem construït entre tots, continua descartant a 

moltes persones que, senzillament, no tenen a l’abast el necessari per a viure 

de forma digna; i en tercer lloc, acompanyar processos humans, de germans i 

germanes nostres, d’aquí i d’arreu, mirant-los als ulls i fent-lis costat en els 

moments més difícils, independentment de quina és la seva creença, el seu 

origen, el seu passat o la motxila carregada de males experiències que porten 

quan truquen a la nostra porta. 

 Mestral ha fet un camí llarg a través d’una economia que no exclou, que cerca 

cuidar la nostra Menorca com allò que és: la nostra casa, el nostre futur i els 

dels nostres fills. Hem posat en marxa la única empresa d’inserció de l’Illa de 

Menorca. Seguim treballant per posar en marxa iniciatives i tallers que donin 

una nova oportunitat a qui ha perdut la il·lusió per la vida. I ens queda camí per 

fer. I molt.  

 Avui mateix REAS Balears ha publicat un informe on denuncia que 

l’administració autonòmica només ha adjudicat, des de l’any 2016, un 7,1 per 

cent a programes d’ocupació protegida del que s’havia fixat el propi consell de 

govern. I és que avui, cal protegir aquelles iniciatives com la de Mestral, que 

van néixer des d’una vessant social i que, avui, molts hi veuen una manera de 

treure’n lucre econòmic. Nosaltres volem sumar esforços. 

 Menorca, i en el seu conjunt les Illes Balears, són espais òptims per posar en 

marxa projectes d’economia circular i social: el turisme, la gastronomia, el 

camp, la construcció, la cura del medi ambient, les energies renovables... idees 

no en falten. Empresa i acció social son un binomi que encaixa bé i promou una 

societat inclusiva. 



 Les empreses d’inserció també cercam l’estabilitat econòmica: però el retorn 

social és la nostra fita, no només el compte de resultats. Saber que les persones 

que treballen amb nosaltres, acabat el seu itinerari d’inserció, trobaran una 

estabilitat laboral, aquesta és la nostra preocupació, el nostre gran valor.  

 Gràcies al Grup ONCE, i que per molts d’anys. 


