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MEMÒRIA 2020

La missió de Càritas Mallorca, com a expressió i organització de la caritat de l’Església
Diocesana, és promoure el desenvolupament humà integral de totes les persones i tots
els pobles, especialment els més empobrits i exclosos, a través del compromís de les
comunitats cristianes per tal de construir un món més just. (Misió de Càritas Mallorca)

CARTA DEL
NOSTRE BISBE
L’amor solidari, més viu i actiu que mai
No fa falta descriure com ha estat l’any 2020. Tothom
l’ha viscut amb intensitat i descobrint nous camins de
privacions, renúncies i solidaritat. Hem descobert més
l’altre i els altres, hem entès més el valor del “nosaltres”,
ja que davant la pandèmia de la Covid-19 o ens salvam
tots o no se salva ningú. La dimensió planetària de la
malaltia ens ha posat a les cordes de plantejar-nos la
vida d’una altra manera, amb uns nous esquemes, amb
unes noves propostes i ens ha ajudat a prendre consciència que “hem de ser més poble”, més atents els uns
als altres, més propers a les persones i de forma especial
als qui més passen les conseqüències sanitàries, socials,
econòmiques i familiars d’una crisi que ens afecta a tots,
sense distinció.
En ocasió del Dia de la Caritat i puntuals a la data, presentam la Memòria de la nostra Càritas de l’Església de
Mallorca amb una explicació detallada del que hem vis-

cut al llarg d’aquest any, tot ell infectat per la pandèmia
del coronavirus que encara no acaba de deixar-nos. El
treball, com podeu veure i en altres ocasions ja hem explicat, ha estat molt intens, en moments difícil de poder
atendre per la quantitat de necessitat que presentava
cada situació personal o familiar amb què ens hem trobat per atendre. Des d’aquests paraules, vull reconèixer
amb emoció i agraïment tot el temps i dedicació que els
professionals i voluntaris de Càritas i de forma especial
el de la Junta Gestora que ha estat al front del treball
realitzat. Una entrega que ha suposat moltes hores de
feina i fins i tot fora d’horaris prevists. Certament, l’estil
evangèlic del bon samarità que no passa de llarg davant
la persona ferida a la cuneta de la vida, sinó que s’implica tot ell en atendre-la, curar-la i donar-li espai per a ser
cuidada, aquesta ha estat la voluntat que en tot moment
ha regit el treball de Càritas.
El moment que estam vivint, quan ja s’ha avançat molt
en l’eliminació dels contagis, ens demana una vegada
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més -i així ho explicita el lema de Càritas- que SIGUEM
MÉS POBLE, la qual cosa significa una intensificació de
l’amor solidari, que ha de ser més viu i actiu que mai. El
referent és Jesús i la seva forma d’estimar -la seva caritas- és ben peculiar i original i dona sentit al ser i viure en cristià. No n’hi ha prou amb un amor simplement
humà, el que vivim pel sol fet de ser persona humana, o
l’amor d’amistat que viu la correspondència d’un amor
recíproc, sinó que som cridats a viure la maduresa de
l’amor de caritat que -com diu Benet XVI- és “l’amor
que s’ocupa de l’altre i es preocupa per l’altre, tant que
ja no se cerca a sí mateix, sumir-se en l’embriaguesa de
la felicitat, sinó que anhela més aviat l’estimat: esdevé
renúncia, està disposat al sacrifici, més encara, el cerca”
(DCE 6).
Totes les dades que trobareu en aquesta Memòria 2020
són expressió i testimoni d’un treball entregat que no
s’esgota en les xifres i, al mateix temps són el resultat
que va més enllà d’una dedicació impregnada per un
amor que no té mesura. Una entrega que ha de ser el
somni d’una humanitat nova que el sap concretar en
cada lloc i circumstància. La consciència de “poble” i,
més encara, la consciència de ser “comunitat cristiana”
encarnada en ell i formant-ne part, ens condueix que
aquest somni sigui compartit, com diu el papa Francesc
a la seva encíclica Fratelli tutti: “Cal una comunitat que
ens sostengui, que ens ajudi i en la qual ens ajudem
els uns els altres a mirar endavant. Què n’és d’important somiar junts” (n.8). Com deim a la Memòria, també
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amb paraules del papa Francesc, hem de recuperar la
normalitat en la nostra mirada i en els nostres gests, en
la manera d’escoltar i d’acollir. Per això, som convidats
que aquesta normalitat sigui creativa i nova, canviant
d’estil de vida i superant els defectes d’abans, compartint i regalant el propi temps en benefici dels qui més
ho necessiten. El Concili Vaticà II ja ens deia que “l’acció caritativa pot i ha d’abraçar tots els homes i totes les
necessitats” (AA 8), ja que “entre els signes del nostre
temps, un dels més notables actualment és la consciència creixent i inaturable de solidaritat de tots els pobles”
(AA 14).
Un any més, celebrant la festa del Corpus Christi, sentim la crida a viure la caritat que es desprèn de la taula
de l’Eucaristia i, per això, sabem que aquest sagrament
es la font d’on beu el compromís del seguidor de Jesús
per a ser i actuar avui com Ell i com a Església enmig del
nostre poble. Una taula -la de Jesús- que volem que arribi a totes les taules familiars i convidi a seure-hi aquells
qui encara se’n senten exclosos. L’atenció és envers tothom, però de forma especial envers les persones més
vulnerables, empobrides i excloses. Arribar-hi també és
obra de tots, però hi ha qui de forma voluntària ha optat
per dedicar-s’hi més plenament. Darrere totes les accions promogudes per les Càrites parroquials i Càrites hi
ha un grup nombrós de voluntaris que estan entregant
temps i esforç i als qui hem d’agrair de tot cor la seva
generosa entrega. També vagi aquest agraïment a totes
aquelles persones i tots els col·lectius que amb la seva
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aportació econòmica i legats fan que l’Església pugui
ajudar amb eficàcia els qui més ho necessiten. Tenim
clar -seguint els valors de Càritas Mallorca- que “la persona és el centre de la nostra acció, defensam la seva
dignitat, reconeixem les seves capacitats, impulsam les
seves potencialitats i promovem la seva integració i el
seu desenvolupament”.
Recordem les paraules del papa Francesc i la crida que
ens fa, sempre perenne i actual dins l’Església: “Petits
però forts en l’amor de Déu, com sant Francesc d’Assis,
tots els cristians som cridats a tenir cura de la fragilitat
del poble i del món en què vivim” (EG 216). Haurem de
tenir sempre present que “les reivindicacions socials,
que tenen a veure amb la distribució dels ingressos, la
inclusió social dels pobres i els drets humans, no poden
ser sufocades amb el pretext de construir un consens de
despatx o una efímera pau per a una minoria feliç. La
dignitat de la persona humana i el bé comú estan per
damunt de la tranquil·litat d’alguns que no volen renunciar als seus privilegis. Quan aquests valors es veuen
afectats, és necessària una veu profètica” (EG 218).
Que sigui així la veu de cada cristià i la veu de l’Església
en tota la seva dimensió caritativa i ajudant sempre a la
construcció de la pau social, la d’un poble en pau, justícia i fraternitat.
Amb tot el meu afecte i benedicció,

+ Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe de Mallorca
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CÀRITAS DAVANT EL
REPTE DE LA COVID-19
De cop i volta a Càritas Mallorca, igual que la resta
de la societat, ens trobarem davant un virus que
ha remogut tot el nostre món: aquesta pandèmia
anomenada Covid-19 ha afectat el món globalitzat i hem vist com d’una manera inesperada i
amb contundència han anat caient els pilars que
suposadament donaven fortalesa a la nostra societat. Les seguretats, les prepotències, les preocupacions superficials han anat enfonsant-se i ha
comparegut la por, la incertesa, la vulnerabilitat,
el sofriment, la pobresa, l’exclusió, la solitud i la
mort. Càritas ha sentit l’afectació d’aquesta nova
realitat.
Sense tancar en cap moment i responent al lema
que s’havia fet crit d’esperança, “La Caritat no tanca”, Càritas va seguir oferint els seus serveis i estant més a prop que mai al costat de les persones
que viuen la desesperança i la injustícia.
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ATENCIÓ, ACOLLIDA
I ACOMPANYAMENT
Les condicions de vida de moltes famílies varen empitjorar i la resposta de Càritas es va intensificar i ampliar.
La crisi afectà moltes persones que s’acostaren per primera vegada a Càritas, però les que ho patiren amb més
força foren les que anteriorment vivien una situació d’exclusió social.
Les demandes recollides foren moltes, però les més urgents i prioritàries eren la cobertura de necessitats bàsiques i les despeses d’habitatge en un primer moment de
confinament i la recerca de feina després.
Tots els programes de Càritas s’han vist afectats per la
situació viscuda i s’han reorganitzat en funció de les mesures sanitàries establertes a cada moment.
El més significatiu ha estat l’augment d’ús d’eines telemàtiques que s’han incorporat per l’acollida, l’acompanyament i formació, la reducció de grups, l’aturada temporal dels espais grupals...
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VOLUNTARIAT I TREBALLADORS
DE CÀRITAS
La resposta de Càritas ha estat possible gràcies als voluntaris, de les Càritas Parroquials i dels diferents projectes
tant el que ha pogut continuar la seva tasca a primera línia com als que per raons de seguretat han seguit donant
suport des de la no presencialitat. També a les persones
noves que s’han oferit en uns moments molts crítics que
han ajudat a fer que l’acció de Càritas pogués continuar.
El voluntariat ha crescut a tots els indrets de la nostra illa.
Gràcies als treballadors que han estat treballant de forma
incondicional per donar resposta a l’allau de demandes
que arribaven dia a dia. El confinament obligat va condicionar la manera de funcionar que havíem tengut fins al
moment: la presencialitat, l’acompanyament 2.0, canviar
de programa, patir un ERTO, l’augment de demanda...

SOLIDARITAT
La resposta social a favor de la tasca d’acompanyament
a persones vulnerables per part de Càritas ha estat molt
important i intensa. Amb la posada en marxa de la campanya “Càritas davant el Coronavirus” i amb la continuïtat de “CadaGestCompta” són moltes les mostres de solidaritat realitzades tant de donants com empreses.
Un important nombre d’empreses i entitats s’acostaren
a Càritas per col·laborar tant econòmicament com amb
espècies. A més, els donants particulars ampliaven les
seves aportacions habituals o s’acostaven per primera
vegada a Càritas per, amb la seva donació, ajudar a donar
resposta a les necessitats detectades.
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LES PERSONES
QUE ACOMPANYAM

“La persona és el centre de la nostra acció.
Defensam la seva dignitat, reconeixem les seves
capacitats, impulsam les seves potencialitats i
promovem la seva integració i desenvolupament”
(Dels Valors de Càritas Mallorca)

11.355 PERSONES

DONA
54%

ATESES A L’ANY 2020
49% PERSONES NOVES

GRUPS D’EDAT
MÉS REPRESENTATIUS
17,96% Menors 18 anys

2.039

32,27% Joves de 18 a 35

3.664

46,10% Entre 36 - 65

5.235

3,04%

Major 65 anys

0,6%

NS/NC

345

CIUTADANIA

68,43% Extracomunitari/a
27,48% Espanyol/a
2,80% Comunitari/a no espanyol

8

1,30%

Altres (familiars de comunitaris, extracom.
familiar d'espanyol/comunitari, extracom.
familiar d'espanyol/comunitari)

0,03%

NS/NC

72

HOME
46%

NACIONALITATS
MÉS REPRESENTATIVES
Espanya
Colòmbia
Senegal
Marroc
Argentina
Veneçuela
Nigeria
Bolivia
Perú
Nicaragua
Brasil
Cuba
Ecuador
Paraguay
Uruguay
Romania
Mali

3098
2520
986
903
395
394
390
386
228
193
192
191
143
139
108
101
99
0

PERSONES ATESES

500

1000
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2500
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SITUACIÓ LEGAL SIGNIFICATIVA

2,01 %

39,41 %

17,42 %

Persones refugiades
o sol·licitant d’asil
i/o refugi
(228 persones)

Persones en
situació irregular
(4.474 persones)

Autorització de
Residència i/o Treball
(1.997 persones)

CONVIVÈNCIA
36,90%
13,96%
13,87%
13,25%
12,73%
7,97%
1,19%
0,12%

4.190
1.585
1.575
1.505
1.446
905
135
14

Llar de parella amb fills
Llar unipersonal
Llar monoparental
Llar amb altre tipus de parentiu
Llar amb persones sense
relació de parentiu
Llar de parella sense fills
Sense Llar
NS/NC

SITUACIÓ LABORAL
66,3%

0,4% Per compte pròpia
4%
Sense contracte
(economia submergida)

33,7%

5,5% Per compte d’altri
56,4% Aturats

FORMACIÓ
Sense formació homologada
36,86%
Educació primària 23,06%

2.619
4.185

1.490
1.351

Sense alfabetitzar;
Sense completar cap
etapa educativa
13,12%

ESO 11,90%
Batxillerat 3,71%
421

Formació Professional 2,2% 249
Estudis Universitaris

Inactives Actives

1,49% 169
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“Càritas vol ser un referent eclesial
a l’àmbit social, amb el qual les
persones i comunitats de l’Església
de Mallorca s’hi sentin identificades,
i un espai de participació social i de
compromís del voluntariat”
(Visió de Càritas).

L’ACCIÓ SOCIAL
AL TERRITORI
SOM CÀRITAS
11.355 Persones acompanyades
653 Persones voluntàries
74
Persones contractades
1.394 Donants
551 Socis
6.658 Nº Donacions
48
43
11
5
8

PALMA
8.317

PART FORANA
3.398

Càritas parroquials
Punts d'acollida
Activitats per infants, joves i famílies
Activitats per a majors
Activitats per a dones

8

Altres activitats grupals

23

Activitats formatives bàsiques

32

Activitats de formació i orientació sociolaboral

35

Centres de Distribució d'Aliments (CDA)
i rebosts solidaris

(horts, espais familiars, etc)
(clases d’idiomes, tallers formatius…)

205 Contenidors de roba
12 Botigues solidàries i punts de venda parroquials
25
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Accions de participació i sensibilització a la comunitat

(campanyes, fires, xerrades, treball en xarxa)

4
3
1
0
0
0
0
0
2

25
0
1

TRAMUNTANA-PONENT

1 6 7 8

PALMA
PONENT
8
12
7
1
1
2
4
17
8

93
0
10

11
5
0
2
1
0
2
5
11

33
4
6

PLA-NORD 5 9
LLEVANT
4 6
2 3

PALMA
LLEVANT

MIGJORN
14
14
3
2
5
5
11
1
6

19
1
2

6
3
0
0
1
0
4
0
4

18
4
2

5
6
0
0
0
1
2
4
4

17
4
3

PROJECTES ESPECÍFICS

1 Taller formatiu de confecció Koluté
2 EINES x Inserció, empresa d'inserció
3 Taller de recuperació de Juguetes i Paper
4 Taller Bona Traça
5 Taller de recuperació de Bicicletes
6 Servei d'assessoria jurídica
7 AIO (acollida, informació i orientació)
8 Espai Joana Barceló
9 Menjador social "Sor Isabel Bonnín"
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PROGRAMA
D’ACCIÓ DE BASE

Des de l’acollida parroquial, les persones
voluntàries i els tècnics contractats, atenen a
les persones que estan en situació de dificultat i
comencen un procés per tal de donar-les suport i
ajudar-les a caminar cap a la plena inclusió. Els
Grups d’Acció Social (responsables de parròquia,
voluntariat i personal contractat) posen en marxa
diferents activitats grupals i comunitàries per
donar resposta a les necessitats de la barriada o
poble i implicar la comunitat a la seva millora.

10.121 PERSONES
ACOMPANYADES
AJUDES DIRECTES

€

Ajudes per habitatge
(lloguers, subminis2.049 447.071,06
70% traments, hipoteques)
Ajudes per cobertura
26% de les necessitats
bàsiques
Ajudes per

1.381 163.377,26

2% Transports, taxes i

150

11.104,87

1% Ajudes per Salut

128

7.601,74

altres

Ajudes per Educació
1% (per material escolar
i activitats)
12

52

5.890,97

HABITATGE

118 persones beneficiades

al Projecte d’Habitatge Digne

12 persones a Domus (Habitatge compartit)
7 vivendes
COBERTURA DE
NECESSITATS BÀSIQUES

4.671

PERSONES

212

PERSONES

Beneficiades als 13 Centres
de Distribució d’Aliments

(244.598’26 € en alimentació i higiene)

Ateses des del Menjador Social
“Sor Isabel Bonnín” d’Inca
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ASSESSORIA JURÍDICA

476 PERSONES ATESES
TREBALL GRUPAL
I COMUNITARI

La comunitat és allà on es desenvolupa la vida de les persones,
on es poden generar oportunitats de canvi i de participació.
Càritas promou activitats grupals i comunitàries des del territori,
treballant conjuntament amb altres entitats i associacions per tal
de dinamitzar el teixit social i crear una societat més inclusiva.
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7

35

Projectes de classes
d’alfabetització i idiomes

Projectes
per a dones

Plataformes i taules d’entitats ales
que Càritas hi participa

INFÀNCIA,
JOVES
I FAMÍLIES

191
MENORS

9
PROJECTES

2
PROJECTES

1
SERVEI

Participants
als projectes

Grupals

específics
per a

d’Atenció
Psicoterapéutica

D’INFANCIA

FAMÍLIES

FAMILIAR
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Des dels diferents espais i projectes d’inserció,
acompanyam a les persones en el seu procés cap
a la integració al món laboral, oferint formació a
diferents nivells, orientació laboral i apostant per
una economia solidària, posant la persona al centre
i prioritzant la cura de la Terra. Treballam juntament
amb les empreses com a actors fonamentals per a
aconseguir una transformació social.

PROGRAMA D’ACCIÓ
PER LA INSERCIÓ
SOCIOLABORAL
2.416 PERSONES

ACOMPANYADES

PERSONES ACOMPANYADES PER PROJECTE
Tallers Prelaborals (recuperació de juguetes,
paper, bicicletes i Bona Traça)

131

Formació Específica
Acollida, informació i assessorament
Itineraris d’orientació i intermediació
laboral
Persones han participat al projecte de
formació en confecció industrial KOLUTÉ

14

1.359
371
14

EINES X INSERCIÓ

ACCIONS
FORMATIVES

135

12

7
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73

INTERMEDIACIÓ

LABORAL
Han
col·laborat

24

amb
Pràctiques
no laborals

6

participen
d’accions
de formació

EMPRESES
INFORMADES
de les quals

29

empreses envien

53 OFERTES
DE FEINA

299 EMPLEADORS INFORMATS dels quals 36 CONTRACTEN PERSONES
186 PERSONES aconsegueixen 256 FEINES

131 AMB CONTRACTE
125 SENSE CONTRACTE
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SENSIBILITZACIÓ
COMUNICACIÓ

Com a eina de transformació social
Presència als mitjans de comunicació al 2.020

153 DIES, AMB 262 CONTINGUTS
A 34 MITJANS DE COMUNICACIÓ
XARXES SOCIALS

WEB www.caritasmallorca.org
80.077 pàgines visitades

(46.793 d’increment de visites que 2.019)

FACEBOOK 2.289 seguidors
(579 més que 2.019)

TWITTER 200.093 impressions
(11.206 impressions més que 2.019)

YOUTUBE 789 visualitzacions
(497 visualitzacions més que 2.019)

Bulletí Informació a prop 1.001 usuaris
(229 més d’usuaris que 2019)

ANIMACIÓ

Com a estratègia per promoure canvis
d’actitud i crear una socitat més inclusiva
11 CAMPANYES de sensibilització

CENTRES EDUCATIUS participen a

31 campanyes

25 ACCIONS de sensibilització a la comunitat
16

“Des del treball per la defensa dels drets humans,
Càritas pretén ser signe d’esperança fent denuncia
de les situacions d’injustícia i proposant iniciatives
per la transformació social” (Visió de Càritas)

COOPERACIÓ com a part del

nostre compromís amb els pobles

Durant l’any 2020 s’han dut a terme dos projectes de
cooperació subvencionats pel Govern Balear.
Un projecte de post emergències « Assistència a les
persones internes assentades de la comuna de Kaya
(Burkina Faso) en matèria d’accés a aigua i promoció de
bones pràctiques d’higiene en el context de pandèmia
de COVID-19.
Burkina Faso viu des del 2018 una crisi humanitària
sense precedents, la inseguretat ve provocada per la
presència de grups armats no estatals principalment
terroristes juntament amb la impossibilitat del govern
de mantenir la protecció i la pau, fet que ha provocat el
desplaçament forçat de més de 800.000 persones en tot
el país.
El projecte va dirigit a les persones desplaçades que es
concentren a les regions del centre-nord, vivint en condicions extremadament difícils debut a l’abandó dels
mitjans de vida, principalment lligats a l’agricultura i
ramaderia de subsistència.
La arribada de les persones desplaçades ha causat un
augment de la pressió sobre la disponibilitat d’aliments,
aigua i serveis socials. La majoria son menors d’edat. El
projecte vol assistir a la població desplaçada interna en
matèria d’accés a l’aigua potable, construint dos pous i
posant en marxa activitats de promoció d’higiene entre
la població desplaçada interna.
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ECONOMIA SOLIDÀRIA,
COMERÇ JUST I FINANCES ÈTIQUES
Com a mitjà per a tenir cura de les persones
i de la Terra
10 BOTIGUES SOLIDÀRIES
ON ES PODEN ADQUIRIR

Es compta amb la col·laboració de les autoritats locals i
comunitats d’origen.
Reforç de la resiliència a la seguretat alimentaria a traves de graners de contingència i reforç dels mitjans de
vida de 10 poblats San y Tominian “ (MALI)
Va adreçat a famílies camperoles de Mali de extrema
vulnerabilitat on es donen situacions d’inseguretat alimentaria que afecta a la malnutrició, a la salut ,a l’abandonament escolar dels infants sobretot les nines i la
pèrdua de mitjans de vida.
El projecte, ofereix la millora de la resiliència a la inseguretat alimentaria de 10 comunitats camperoles a traves de la implantació i gestió comunitària de graners de
contingència (banc de cereals) i la millora de la capacitat hortícola.

•
•
•
•
•
•
•

Juguetes recuperades
Productes de paper
Moda Koluté
Roba de segona mà
Bicicletes recuperades
Productes de tela i corda
Comerç Just

BOTIGA ONLINE KOLUTÉ www. kolute.org
COMERÇ JUST
Accions de sensibilització
Participació a la Xarxa de Comerç Just de les Illes
Balears i la Red Interdiocesana de Comerç Just
FINANCES ÈTIQUES
Membres del Comitè Ètic de Caixa Colonya de
Pollença

Mitjançant l’enfortiment de l’organització comunitària,
la millora de l’emmagatzemat d’aliments, assessorament tècnic.
L’estratègia d’intervenció és participativa i es fonamenta en la solidaritat de les comunitats amb les llars més
vulnerables.
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VOLUNTARIAT
PERSONES COMPROMESES

El voluntariat constitueix el pilar bàsic i
insubstituïble de l’acció de Càritas Mallorca.
L’acompanyament a les 11.355 persones no hagués
estat possible sense el gestos altruistes de les
persones voluntàries, testimonis del compromís de la
comunitat cristiana i del conjunt de la societat en la
defensa de la dignitat de les persones.

653 PERSONES VOLUNTÀRIES

(105 noves incorporacions)
100 entrevistes a nous voluntaris

49%

DONES
517

>65 anys

41,8% Entre 30 i 65 anys
9,2%

<30 anys

HOMES
136

FORMACIÓ

Comptar amb les eines necessàries per a poder
acompanyar les persones que s’apropen a Càritas
de la millor manera possible, és part del compromís
de les persones voluntàries. Des de Càritas ens
hem adaptat i s’ha iniciat formació online per tal
d’aconseguir aquesta preparació.

216 Persones formades
6 Cursos de formació inicial
3 Cursos de formació específica

TREBALL EN XARXA
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Càritas Mallorca forma part de la PLAVIB, Plataforma
d’Entitats de Voluntariat de les Illes Balears i és
membre de la Junta Executiva. També participa
activament en un grup de treball de Voluntariat amb
altres Càritas Diocesanes d’arreu de l’estat en el
marc de la Confederació de Càritas.

MEMÒRIA 2020

ADMINISTRACIÓ

“Volem fer un ús ètic i coherent dels recursos.
Compartim una cultura institucional basada en
l’ètica i en l’obertura de la informació a totes les
persones interessades en la nostra tasca”
(dels Valors de Càritas)

INGRESSOS

AJUDES A PERSONES I FAMÍLIES

Subscriptors, donants, llegats
Campanyes parròquies, entitats
religiones
Entitats privades
Vendes productes i serveis realitzats
Altres (extraordinaris)
Fons Europeu
Estat
Govern Balear

1.221.741,79 €
851.368,78 €
442.426,11 €
158.955,58 €
82.303,38 €
160.735,74 €
21.554,40 €
1.874.571,17 €

IMAS (Consell de Mallorca)

319.836,28 €

Ajuntaments

309.347,82 €

TOTAL

5.442.841,05 €

Ocupació i economia social
Cooperació internacional
Serveis transversals
TOTAL
INVERSIONS

1.423.554,94 €

58,65%

447.071,06 €

18,42%

396.556,84 €

16,34%

6.070,97 €

0,25%

Per transport

8.553,97 €

0,35%

Per salut

7.601,74 €

0,31%

Ajudes diverses

3.382,15 €

0,14%

Per material formació

9.186,10 €

0,38%

11.418,68 €

0,47%

2.313.396,45 €

95,32%

Per altres entitats

BEQUES DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ

RECURSOS INVERTITS
Acció base

Prestacions econòmiques COVID19 de
la Conselleria d'afers
Socials
Per habitatge
Per necessitats
bàsiques
Per educació

3.718.454,15 €
894.511,01 €
64.159,20 €
538.219,82 €
5.215.344,18 €
39.922,07 €

Beques Tallers
Inserció
Beques Cursos
Beques Procés i
diverses

TOTAL AJUDES I
BEQUES

72.072,00 €

2,97%

9.767,64 €

0,40%

31.784,40 €

1,31%

113.624,04 €

4,68%

2.427.020,49 € 100,00%
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Eines x Inserció, l’empresa d’inserció de Càritas Mallorca, té com objectiu crear llocs de feina per tal que
persones amb especials dificultats per accedir al mercat laboral ordinari puguin desenvolupar itineraris
d’inserció que els permetin assolir un nivell d’ocupabilitat adient per aconseguir-ho i d’aquesta mane-

14

Persones amb contracte d’inserció

7

Persones d’estructura amb contracte ordinari

2

Persones s’han insertat al mercat ordinari

Com a xofer, mosso de magatzem i atenció al client

205 CONTENIDORS
KG DE ROBA RECOLLITS
940.441 kg
99.925 kg
1.050.366 kg
20

Contenidors
Recollides Directes
Total Recollits

ra poder desenvolupar-se professional i socialment
d’una manera íntegra i autònoma. A l’actualitat es dedica a la recollida de roba i la seva comercialització a
través de les Botigues MODA RE- i Botigues solidàries
de Càritas.

ESTALVI D’EMISSIONS
DE CO2 3.148 KG*

*Emissió anual de 1.049 cotxes

EINES X INSERCIO participa del projecte
confederal MODA RE-, que treballa per una
economia circular a través del reciclatge, la
reutilització de la roba i de la creació d’espais
per desenvolupar itineraris d’inserció. Venda
i donació social de roba recuperada a

9 BOTIGUES a Palma i Part Forana.
Peces de roba venuda:

AUGMENT DEL 46% RESPECTE AL 2019

MEMÒRIA 2020

Balanç Econòmic
INGRESSOS

RECURSOS INVERTITS

Vendes i prestacions de serveis

357.777,22 €

Subvencions

124.769,71 €

Altres ingressos
TOTAL ingressos

585,28 €
483.132,21 €

Despeses de personal

353.943,71 €

Despeses de manteniment

193.179,04 €

TOTAL recursos invertits

547.122,75 €
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TREBALL EN XARXA
I COORDINACIÓ

Consulta el llistat d’empreses i entitats col·laboradores
https://issuu.com/caritasmallorca/docs/empresescollaboradores_

Entitats de l’Església

Parròquies
de Mallorca

Administracions públiques, obres socials i altres col·laboracions

FONDO SOCIAL EUROPEO
“El FSE invierte en tu futuro”
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La Solidaritat dels nostres donants i
col·laboradors ens ha permès continuar estant prop de les persones més desfavorides en un context d’emergència
sanitària. Aquest compromís ens ha
permès enfortir els nostres programes
d’atenció i reinventar-nos per a continuar estant a prop d’aquells que més el
necessiten.

Càritas treballa per a construir una nova normalitat més justa
i equitativa per a totes les persones des de l’ESPERANÇA i
l’oportunitat de fer una vida nova i millor. Posam en valor la
PROXIMITAT cap a les altres persones i formentar els llaços de
col·laboració i ajuda mutua.
Pots fer-te Voluntari/a
Pots fer un donatiu o fer-te soci/a
CAIXABANK >> ES04 2100 011 8902 0098 3959
CAIXA COLONYA >> ES46 2056 0004 4610 0167 7119
BANCA MARCH >> ES97 0061 0029 1912 0102 0116
Bizum >> Donatius amb el codi 38191
www.caritasmallorca.org / 971 717289
Pots col·laborar com a entitat o empresa
Pots deixar un llegat o herència

Càritas treballa per a construir una nova normalitat
més justa i equitativa per a totes les persones des de
l’ESPERANÇA i l’oportunitat de fer una vida nova
i millor. Posam en valor la PROXIMITAT cap a les
altres persones i formentar els llaços de col·laboració
i ajuda mutua. Teixim una xarxa comunitaria en clau
de FRATERNITAT.

C/ Seminari, 4- Palma | T. 971 717 289 | www.caritasmallorca.org
facebook.com/CaritasDiocesanaDeMallorca

@caritasmallorca

Caritas Diocesana de Mallorca

