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Nota de premsa 

 

 

 

Càritas Mallorca obre aquest nou espai social d’atenció i acompanyament destinat a la promoció 

de la persona gràcies a un ventall de serveis que volen millorar les seves habilitats personals. 

 

Càritas Mallorca obre un nou Centre de Dia per a donar atenció a persones que estan en situació 

d’exclusió social i /o residencial. El centre, anomenat “Pere Pascual”, vol retre homenatge a una 

figura clau a favor dels col·lectius més desfavorits i que malauradament ens ha deixat fa poc dies. 

Una persona que ha donat suport als projectes que des de Càritas Mallorca s’han impulsat a la 

capital del Raiguer com ha estat el Menjador Social “Sor Isabel Bonnín”, el projecte d’habitatge 

d’acollida “DOMUS” i aquest centre de dia, tres iniciatives que han estat realitat gràcies al 

compromís i la cessió de l’espai per part de Pedro Pascual, fundador de la cadena hotelera Viva. 

A l’acte d’inauguració del centre , on han estat presents el Bisbe Mn. Sebastià Taltavull; el batle 

d’Inca , Virgili Moreno; la directora de Càritas Diocesana de Mallorca, Esther Romero; la 

representant de la Fundació La Caixa, Marta Llompart; el rector de la Unitat Pastoral de la Mare de 

Déu , Carles Seguí; entre altres autoritats , han volgut destacar generositat de Pere Pascual i de la 

seva família que han estat presents a l’acte.  

El Centre de Dia “Pere Pascual” per a persones en situació d’exclusió social i / o residencial , vol ser 

un espai destinat a la promoció de la persona, a la seva inclusió social a través d’un model d’atenció 

i acompanyament adaptat i especialitzat a la realitat de cada persona.  

S’ofereixen diversos serveis en funció de la realitat de la persona que s’apropa al centre , des d’una 

atenció a necessitats sanitàries no especialitzades; un espai de trobada per a millorar les habilitats 

socials i personals;  així com un lloc d’encontre i d’acollida per a cobrir les necessitats bàsiques. 

 

Serveis que s’oferiran des del Centre de Dia 

El centre obrirà de 9.30 a 17h de dilluns a dissabte. Des de primera hora s’oferirà un servei de 

menjador amb un primer berenar i que es repetirà a l’horabaixa fins les 17h, un espai on no només 

s’oferirà menjar i beguda calenta o freda, sinó que serà un lloc de socialització amb altres persones. 

Aquest servei es complementarà amb el servei de menjador que s’ofereix cada dia i del qual es 

beneficien unes 120 persones diàries , tant a nivell domiciliari com també al propi menjador. 

Nou centre de dia “Pere Pascual” a Inca per a persones en 

situació d’exclusió social i /o residencial 

 

 

 

 

 que ens fa avançar i projectar el bé comú 
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El centre de dia contempla també  un servei d’higiene personal on les persones usuàries podran fer 

us de les dutxes i se’ls oferirà un kit de xampú, gel i tovallola. Aquest servei també inclou la 

bugaderia on les persones podran utilitzar la rentadora, assecadora i roba neta en cas de necessitat. 

Hi haurà també un servei de perruqueria i barberia per millorar l’aspecte personal. 

La salut de les persones que accedeixen al centre també tindrà un seguiment a través de l’espai 

sociosanitari. Hi haurà una sala d’infermeria amb un espai per a conservar la medicació de les 

persones que vulguin deixar el seus tractaments així com una consigna de la pauta de la medicació 

a prendre. També es contempla , si així ho vol la persona , un seguiment dels tractaments i les cites 

amb els metges , un seguiment dels ingressos hospitalaris, i un servei de primers auxilis. 

L’espai contempla a més un servei de consigna per a que les persones participants puguin deixar, si 

així ho desitgen, els seus efectes personals i la seva documentació . Seran taquilles individuals amb 

clau. També hi haurà servei de recepció i entrega de correu postal facilitant l’adreça del centre a 

efectes de notificar. 

 

Un lloc de trobada i de socialització 

 

L’oci, el temps lliure i el temps d’escolta també tindrà el seu espai al centre de dia . Des de Càritas 

Mallorca entenem que la qualitat de vida d’una persona està lligada al seu temps lliure. Volem que 

el centre tingui un espai d’aprenentatge per l’adquisició  de noves capacitats i sigui també un espai 

de socialització i d’integració. Les persones que acudeixin al centre disposaran d’ordenadors, wifi , i 

càrrega pel mòbil . També hi haurà un petita biblioteca pels participants. Està prevista l’organització 

de tallers i sortides que els propis usuaris en assemblea planificaran amb la supervisió de la 

coordinadora i la monitora de Càritas del centre. 

El Centre de Dia “Pedro Pascual” és un espai que contarà amb equip de d’atenció directe format 

per una coordinadora i una tècnica social de Càritas, juntament amb personal voluntariat que farà 

un acompanyament d’escolta i trobada a la persona que acudeixi al centre. En funció de la demanda 

que faci la pròpia persona es farà un seguiment més suau o intens , amb una pla de feina per a la 

millora de la seva situació personal i de la seva qualitat de vida.  

 

Durant l’acte d’inauguració han intervingut el Bisbe Mn. Sebastià Taltavull , qui ha recordat la figura de 

Pere Pascual , una “persona solidària i que sempre ha pensat i ha tingut present als altres” .Ha 

volgut també valorar la feina que des de Càritas s’ha fet per impulsar i fer realitat aquest projecte 

de centre de dia  “on les persones seran estimades”. Ha destacat a més la feina en comú , 

d’entitats , parròquia, ajuntament , entitats ciutadanes...”una feina comunitària que dona els seus 

fruïts a persones que ho necessiten” 

Per la seva banda, Teresa Riera, coordinadora del centre ,  ha apuntat que Càritas Mallorca ha 

volgut amb aquest centre de dia “dotar a la ciutat d’Inca d’un servei integral per a persones 

vulnerables i que no poden accedir a un habitatge digne”. “Vol ser un espai de trobada, una llar , 
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un espai de seguretat ,on pugui cobrir les seves necessitats més bàsiques , i puguin trobar un espai 

d’humanitat, un lloc de germanor per a créixer en dignitat”.  

El batle d’Inca, Virgili Moreno, també  ha volgut donar les gràcies a Càritas Mallorca per fer realitat 

aquest projecte i a la família de Pere Pascual “per demostrar la seva solidaritat i cedir l’espai per 

projectes comunitaris com el centre de dia  perquè persones en situació de vulnerabilitat puguin 

millorar les seves condicions de vida , dia a dia” .  

Carles Seguí, rector de la Unitat Pastoral  de la Mare de Déu, per la seva banda  ha anunciat  que el 

nom del centre de dia Pere Pascual , és un “nom especial per a Inca i ha agraït la generositat d’ell 

durant tots aquests anys i de la seva família per col·laborar amb projectes socials per a les 

persones més desfavorides de la societat”.  

Des de Càritas Mallorca volíem aprofitar l’espai del Menjador  Social “Sor Isabel Bonnín “ per a 

ampliar el servei cap a les persones en situació d’exclusió social i/ o residencial veient la 

problemàtica cada vegada més greu de les persones que estan en situació de carrer o que viuen en 

espais que no reuneixen les condicions bàsiques d’habitabilitat. El Centre de Dia Pere Pascual vol 

ser un espai d’acceptació , protecció i descans on es vol promoure la inclusió social d’aquest perfil 

de persones i ho vol fer a través d’un servei d’atenció flexible, adaptat a la demanda del propi usuari 

amb l’objectiu de millorar les seves habilitats socials i personals.  
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