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Cada gest compta 
Tot i que es tracta de presentar la Memòria de Càritas 
Mallorca 2019, i ho feim dins el mes de juny de 2020, no 
podem evitar que l’ambient que ens envolta és el que 
ha provocat i encara està provocant la pandèmia del 
COVID-19. Dic que «no ho podem evitar» perquè es un 
condicionament de tota la feina que ens ha sobrevingut 
quan la crisi sanitària ha originat al mateix temps una 
crisi econòmica, deixant a una immensa majoria de la 
població sense feina i amb una regressió dels recursos 
més elementals per a viure difícil de contenir. 

Els primers mesos de l’any 2020 estan essent encara molt 
difícils i han marcat no sols el calendari i horari de l’exer-
cici habitual de Càritas, sinó la intensitat de les ajudes 
que superen en molt totes les previsions. Si a la missió de 
Càritas la definim com «l’acció caritativa i social de l’Es-
glésia Catòlica és promoure el desenvolupament humà 
integral de totes les persones i de tots els pobles, especi-

alment els més pobres i exclosos», aquest ha estat el ritme 
diari de demanda d’ajuda que estam experimentant, no 
sols en els pobres de sempre, sinó en els nous pobres que 
ha creat la pandèmia del coronavirus. La tasca de cons-
truir un món més just ara es presenta com una nova mo-
dalitat de repte que cal afrontar. I no ho estam fent sols. 
Participam d’una gran xarxa de solidaritat on el fet cami-
nar cap un mateix objectiu ens està animant en la feina de 
cara als altres i cohesionant més i mes entre nosaltres per 
damunt de projectes i legítimes diferències. 

Per tot això, presentar i comentar la Memòria 2019 en 
el context d’aquesta crisi pandèmica, té un rerefons 
emotiu que no podem deixar de banda sense fer-hi re-
ferència ni veure-hi la implicació que comporta. «Cada 
gest compta» dèiem l’any passat. Ara ho deim més que 
mai perquè la necessitat global i les necessitats a petita 
escala han pres molta més força una i altra. Són molts 
els petits gests que necessitam perquè la solució arribi 
a tothom i siguin sostenible, especiament amb els qui 

“Càritas Mallorca és l’acció caritativa i social de l’Església Catòlica i la seva missió 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
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previsiblement durant temps no podran aixecar el cap. 
Al costat de la «reconstrucció» que l’Estat demana, no-
saltres no podem oblidar el «pla per a ressuscitar» que 
el papa Francesc ens proposa. Serà bo que, en aquest 
moment de prova, els cristians facem en positiu aquesta 
aportació i no oblidem les línies de fons que han de defi-
nir i orientar sempre el nostre treball social. 

Si volem «reconstruir» hem d’alliberar-nos dels vells es-
quemes propis d’ideologies totalitàries que no han creat 
més que divisió i violència, per a cedir a una nova forma 
de viure la política, i tot el treball que ha de fer d’ella l’art 
de la convivència, des de valors que no admeten cap do-
mini d’uns sobre els altres, sinó que ens posem al servei 
de tots i sobretot dels més vulnerables. El papa Francesc 
novament fa referència a la globalització de la indiferèn-
cia que seguirà amenaçant i temptant el nostre caminar. 
Per això, posa a la nostra consideració una bateria de 
preguntes perquè ens ho pensem. 

Ell diu que «si actuem com un sol poble, inclús davant 
d’altres epidèmies que ens amenacen, podem acon-
seguir un impacte real». I es demana: ¿serem capaços 
d’actuar responsablement enfront de la fam que patei-
xen tants, sabent que hi ha aliment pera tots? ¿Seguirem 
mirant per a l’altre costat amb un silenci còmplice da-
vant d’aquests guerres alimentades per desigs de domi-
ni i de poder? ¿Estarem disposats a canviar els estils de 
vida que submergeixen a tants en la pobresa, promovent 
i animant-nos a dur una vida mes austera i humana que 
faci possible un repartiment equitatiu dels recursos? 
¿Adoptarem com a comunitat internacional les mesures 
necessàries per a frenat la devastació del medi ambient 
o seguirem negant l’evidència?. 

La resposta està en la construcció de la civilització de 
l’amor, que s’edifica i es consolida amb l’esforç de cada 
dia, ininterrompudament, i fonamentat en aquest valor 
indiscutible: la Càritas, l’amor duit fins la màxima dedi-
cació i entrega. Això suposa l’esforç compromès de tots, 
suposa una compromesa comunitat de germans. La im-
portància del «cada gest compta» prové de l’arrel evan-
gèlica que posa el valor del donar no tant en la quantitat 
sinó en l’actitud de la persona. 

En aquests moments de dificultat econòmica, serà bo 
que repensem nous estils de vida, més austers, més do-
nats a compartir i optar més per una economia de comu-
nió que no pensi només en el guany material per enri-
quir es rics, sinó per oferir camins de sortida als pobres 
en les necessitats. Això només serà possible a partir de 
noves formes de cooperació, d’organització econòmica i 
d’ajuda social. Com he dit enguany a l’homilia del dijous 
sant, el fet que des de Càritas llancem un SOS urgent 
amb el lema «cada gest compta», ja està interpel•lant 
la nostra consciència solidària per ajudar-nos a valorar 
qualsevol gest per petit i insignificant que sigui. Seure a 
la mateixa taula, partir el pa i compartir el mateix Jesús, 
com ho feim a l’Eucaristia, ens compromet a molt. Vol 
que tots els seus fills i filles tinguem les mateixes opor-
tunitats, se superin les desigualtats i els més pobres 
recuperin la dignitat humana que es mereixen. Pensem 
com hi hem de contribuir cadascú des de la seva cons-
ciència solidària, personalment i com a institucions, ara 
que, degut a la pandèmia contra la salut que patim, pot 
arribar una pandèmia econòmica i social que desfaci les 
nostres societats i frustri les nostres persones. És el mo-
ment de pensar amb mentalitat comunitària i deixar els 
individualismes que tant de mal ens fan.
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Tractant-se, idò, de gests, i que cada gest compta, tenim 
la referència de Jesús i l’actuació de la primera comu-
nitat cristiana, la qual va interpretar molt bé quin era el 
pensament del seu Mestre, fins i tot en el camí econòmic 
i ús dels béns. El llibre dels Fets dels Apòstols ens ho 
descriu així: «ningú d’entre ells no vivia en la indigèn-
cia, perquè tots els qui eren propietaris de terres o de 
cases les venien , portaven el producte de la venda, i 
el dipositaven als peus els apòstols. Després era dis-
tribuït segons les necessitats de cadascú» (4,34-35). I, 
encara, posa l’exemple de Bernabé del qui diu que «es 
va vendre un camp que posseïa i va portar els diners 
als peus dels apòstols» (4,37). Poder arribar a dir que 
«ningú d’entre ells no vivia en la indigència» ja és un 
signe de avanç de la pràctica caritativa, fruit de la seva 
constància en «escoltar l’ensenyament des apòstols i 
a viure en comunió fraterna, partir el pa i a assistir 
a les pregàries» (2,42). Havien entès bé a Jesús en la 
valoració que fa de l’ajuda als pobres, integrant-los en 
la societat com a ciutadans de ple dret i amb dignitat, i 
posar de relleu el valor del compartir. 

Aquest estil és el que podeu descobrir en tot l’esforç de 
Càritas Mallorca en la descripció que es fa en la Memò-
ria 2019, situació anterior a la que ha provocat la pandè-
mia del coronavirus. El lema «cada gest compta» és el 
que actualment estam utilitzant per a la campanya de 
captació de donacions per l’emergència del COVID-19, 
és a dir, seguim amb el mateix objectiu, on la situació 
demana no baixar la guàrdia. Com accions significati-
ves, cal senyalar el Pla estratègic 2019-2023 on estam 
tots implicats, persones, comunitats parroquials, profes-
sionals i voluntaris, accentuant sobretot la participació; 
l’esforç per una societat inclusiva on el fet migratori el 

vivim com una oportunitat per a créixer i enriquir-nos 
com a societat; l’opció de transformació social treballant 
amb empreses pel treball decent que ajuden a crear 
unes condicions de treball just i digne per a tothom; la 
referència al VIIIè informe FOESSA que ens acompanya 
amb l’anàlisi de la realitat per a un coneixement que 
ens ajudi a actuar millor. 

Quan en aquest Informe 2019 contemplam les dades 
ens adonam de la importància que «cada gest compta» 
perquè, -com es diu en aquest mateix document infor-
matiu- «si és així en la vida quotidiana, en temps extra-
ordinaris i convulsos el gest més senzill es transforma 
i es multiplica. En situacions en què la ciència mostra 
els seus límits i els nostres cossos, tota la seva fragilitat, 
dir GRÀCIES des de Càritas pot ser la millor expressió 
pel camí recorregut plegats i el crit d’ànim i exigència 
davant el temps on el gest de cadascú comptarà infinita-
ment». Per això, des d’aquestes meves paraules vull fer 
extensiu l’agraïment a totes i a tots els qui amb la vostra 
senzilla aportació humanitària feis present el Regne de 
Déu cada vegada que amb un petit gest la vostra dona-
ció és expressió d’aquell amor que Jesús ens va dir que 
ens tinguéssim els uns als altres, que en això, precisa-
ment, coneixeran que som deixebles seus. 

Amb tot el meu afecte i benedicció

+ Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe de Mallorca
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ACCIONS 
SIGNIFICATIVES

PARTICIPACIÓ
SOCIETAT 
INCLUSIVA

III PLA ESTRATÈGIC DE CARITAS MALLORCA 
2019-2023

El 31 de març vàrem encetar el procés de participació 
del III Pla Estratègic de Càritas Mallorca, realitzant 
diferents trobades diocesanes i reunions arxiprestals 
i incorporant eines online per facilitar la participació. 
Voluntariat, responsables de parròquia, personal con-
tractat i participants han donat forma a aquest docu-
ment que ens guiarà els propers 4 anys.

COMPARTINT EL VIATGE

Des de Càritas valoram el fet migratori com una opor-
tunitat de créixer i enriquir-nos com a societat i així 
ho hem volgut expressar amb les diferents activitats al 
llarg de l’any dins la campanya Compartint el Viatge. A 
més de les xerrades de sensibilització a escoles i par-
ròquies, al mes de març inauguràvem l’exposició “En-
contrar para encontrarnos” a Ca’n Balaguer (Palma) i 
el juny tancàvem el curs amb la Marxa solidària amb la 
participació de més de 300 persones.
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TRANSFORMACIÓ 
SOCIAL

ANÀLISI 
DE LA REALITAT

“Càritas vol que la seva acció sigui significativa en el 
desenvolupament humà integral de les persones i en la 
promoció d’una societat inclusiva” (Visió de Càritas)

1ª TROBADA D’EMPRESES PEL TREBALL DECENT  

Les empreses formen part del teixit social i des de Cà-
ritas treballam colze amb colze amb elles per poder 
transformar la societat. El dia 7 d’octubre, dins la Jor-
nada pel Treball Decent, Càritas volgué reconèixer  la 
tasca de les empreses que des de fa anys col·laboren 
amb l’àrea de Formació, Orientació i Intermediació La-
boral i que ens ajuden a crear unes condicions laborals 
justes i dignes per a tothom, celebrant la 1ª Trobada 
d’Empreses pel Treball Decent.

PRESENTACIÓ DEL VIII INFORME FOESSA 
AUTONÒMIC

Càritas Regional de les Illes Balears presentà aquest in-
forme, amb la presència de Raúl Flores, secretari tècnic 
de la Fundació FOESSA, que ens donà una visió de l’ex-
clusió i el desenvolupament social a les Illes, destacant 
que 1 de cada 5 persones estan en exclusió social i po-
sant l’accent en factors claus d’aquesta exclusió com la 
dificultat a l’accés a una vivenda digna i la precarietat 
laboral.
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LES PERSONES 
QUE ACOMPANYAM
8.787 PERSONES 
ATESES A L’ANY 2019
50,6% PERSONES NOVES

“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)

64,5 % Extracomunitaris

31 % Espanyols

3 % Comunitari no espanyol

1,5 % Altres (familiars de comunitari, 
extracomunitaris familiar de comunitari)

DONA 
59%

NACIONALITATS 
MÉS REPRESENTATIVES

1000 1500 2000 2500 30005000

Espanya
Colòmbia 
Marroc
Senegal
Veneçuela
Nigèria
Bolívia
Nicaragua
Argentina 
Perú
Equador 
Cuba
Paraguai 
Brasil 
Mali 

PERSONES ATESES2.660
1.569
866
476
384
310
308
256
219
208
136
123
121
121
97

GRUPS D’EDAT 
MÉS REPRESENTATIUS

CIUTADANIA

79,2 % En edat laboral (16 a 64 anys) 6.957 

31,2 % Joves de 18 a 35 anys 2.739

26,8 % Majors de 45 anys en edat laboral 2.352

17,6 % Menors de 18 anys 1.544

4,8 % Majors de 65 anys 426

HOME 
41%



9

MEMÒRIA 2019

9

MEMÒRIA 2019

SITUACIÓ LEGAL SIGNIFICATIVA

CONVIVÈNCIA

SITUACIÓ LABORAL  

FORMACIÓ

1,18 % 40,85 % 7,31 %13,24 %
Persones refugiades 
o sol·licitants d’asil 
i/o refugi 
(96 persones) 

Persones amb permís 
de residència i treball  
(594 persones)

Persones en 
situació irregular 
(3.319 persones)

Persones amb permís 
de residència 
(1.075 persones)

Parelles amb fills/es

Persones soles

Monoparental

Altres tipus de parentiu

Sense relació de parentiu 

Parelles sense fills/es

Sense llar 

30,3 % 1.545
23,4 % 1.193
15,1 % 769 
11,6 % 594
9,8 % 502 
8,2 % 417
1,6 % 81

Inactives Actives

1% Per compte pròpia 
3% Sense contracte 
 (economia submergida)
6,4%  Per compte d’altri 

61,6%  Aturats
28%

72%

Educació primària
31,2%

Sense formació homologada
18,3%

Educació 
secundària i FP 
Bàsica
15,5%

Sense edat 
d’escolarització 
obligatòria

Batxiller i FP grau 
mitjà

Estudis 
universitaris i FP 
grau superior

2,3%

7,3%

4%
1.316

1.827
1.553

2.651

193

624

341

Sense alfabetitzar 
o finalitzar estudis

21,5%



10

MEMÒRIA 2019

L’ACCIÓ SOCIAL 
AL TERRITORI

“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). 

58 Càritas parroquials

46 Punts d'acollida

20 Activitats per infants, joves i famílies

22 Activitats per a majors

11 Activitats per a dones

23 Altres activitats grupals 
(horts, espais familiars, etc)

24 Activitats formatives bàsiques 
(clases d’idiomes, tallers formatius…)

32 Activitats de formació i orientació sociolaboral

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

199 Contenidors de roba

12 Botigues solidàries i punts de venda parroquials

390 Accions de participació i sensibilització a la comunitat 
(campanyes, fires, xerrades, treball en xarxa)

TRAMUNTANA-PONENT PALMA 
PONENT

13
14
8
3
7
11
9
3
5

24
-

23

13
13
10
6
1
4
6
16
5

89
3

102

8761

PALMA 
LLEVANT

PLA-NORD

LLEVANT

MIGJORN
13
14
8
3
7
11
9
3
5

19
-

120

5
3
-
-
1
1
3
1
5

34
-

66

7
6
-
-
1
2
2
5
3

17
3

447
3
-
1
-
2
2
1
2

16
2

35

PROJECTES ESPECÍFICS
Taller formatiu de confecció Koluté

EINES x Inserció, empresa d'inserció

Taller de recuperació de Juguetes i Paper

Taller  Bona Traça

Taller de recuperació de Bicicletes

Servei d'assessoria jurídica

AIO (acollida, informació i orientació)

Espai Joana Barceló

Menjador social "Sor Isabel Bonnín"

PERSONES ACOMPANYADES %
6.243 Arxiprestats de Palma 71%
862 Arxiprestat Pla-Nord 9,8%
749 Arxiprestat Llevant 8,6%
247 Arxiprestat Migjorn 2,8%
686 Arxiprestat Tramuntana-Ponent 7,8%

1

5

2

6

3

7

4

8

9

32

95

6  4

SOM CÀRITAS
8.787 Persones acompanyades
1.039 Persones voluntàries
72  Persones contractades
5.928 Nº donacions
507  Socis
504  Donants

PALMA 
6.243 

PART FORANA 
2.544
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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.

6.015 PERSONES 
ACOMPANYADES 

AJUDES DIRECTES €

Persones acollides i acompanyades 
des del treball individual i familiar 

Persones participen a activitats 
grupals i comunitàries

29 persones beneficiades 
al Projecte d’Habitatge Digne 

79% 
63% 

70%
Ajudes per habitatge  
(lloguers, subministraments, 
hipoteques)

709 179.695,66

13% Ajudes per cobertura de 
les necessitats bàsiques 272 32.810,54

9% Ajudes per Educació (per 
material escolar i activitats)

145 23.330,53

5% Ajudes per Transport, 
taxes i altres 266 13.168,37

3% Ajudes per salut 85 7.359,39

HABITATGE

COBERTURA DE 
NECESSITATS BÀSIQUES 

4 VIVENDES

2.693 
PERSONES

175 
PERSONES

Beneficiades als 13 Centres 
de Distribució d’Aliments 
(125467,82 € en alimentació i higiene)

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

TREBALL GRUPAL 
I COMUNITARI

INFÀNCIA, 
JOVES 
I FAMÍLIES

440 PERSONES ATESES
18 ACCIONS GRUPALS i de sensibilització 
amb més de 350 participants

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.

3.818 1217 26 46
Persones participen 
a diferents 
activitats grupals i 
comunitàries 

Projectes per 
a dones

Projectes 
de classes 
d’alfabetització i 
idiomes

Projectes grupals 
diversos (tallers 
formatius, espais 
de trobada...)

Plataformes i 
taules d’entitats 
a les que Càritas 
hi participa

213 
MENORS

12 
PROJECTES

1 
PROJECTE

2 
PROJECTES

1 
SERVEI

Participants 
als projectes

Grupals 
D’INFANCIA

per a 
JOVES

específics 
per a 
FAMÍLIES

d’Atenció 
Psicoterapéutica 
FAMILIAR
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PROGRAMA D’ACCIÓ 
PER LA INSERCIÓ 
SOCIOLABORAL

3.646 PERSONES 
ACOMPANYADES 

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. 

PERSONES ACOMPANYADES PER PROJECTE
Tallers Prelaborals (recuperació de juguetes, 
paper, bicicletes i Bona Traça) 93

Formació  Específica 324
Acollida , informació i assessorament 2.887
Itineraris d’orientació i intermediació 
laboral 673 

EINES X INSERCIÓ 17
Projecte de formació en confecció 
industrial, KOLUTÉ 7 

ACCIONS 
FORMATIVES 18
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INTERMEDIACIÓ
LABORAL

59 1622 44
han 
col·laborat 

participen 
d’accions 
de formació

amb 
Pràctiques 
no laborals

empreses envien 

60 OFERTES 
DE FEINA

EMPRESES 
INFORMADES 
de les quals

90

351 EMPLEADORS INFORMATS dels quals 150 CONTRACTEN PERSONES

438 PERSONES aconsegueixen 523 FEINES 281 AMB CONTRACTE 
242 SENSE CONTRACTE 
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SENSIBILITZACIÓ
“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)

COMUNICACIÓ 
Com a eina de transformació social
Presència als mitjans de comunicació  

132 DIES, AMB 197 CONTINGUTS  
A 22 MITJANS DE COMUNICACIÓ

12 CAMPANYES de sensibilització
91 CENTRES EDUCATIUS participen a diferents 
campanyes

XARXES SOCIALS 
WEB   www.caritasmallorca.org
33.284 pàgines visitades
FACEBOOK   1.710 seguidors 
(411 més que 2018)
TWITTER   188.887 impressions
YOUTUBE   292 visualitzacions
Bulletí Informació a prop   771 usuaris

ANIMACIÓ 
Com a estratègia per promoure 
canvis d’actitud

SENSIBILITZACIÓ 
AMB LES EMPRESES 
Com a actors fonamentals per a crear 
una societat inclusiva

67 Xerrades i tallers a escoles, instituts i 
associacions juvenils

1.840 Infants i joves participants

14 Xerrades a associacions i entitats

154 Persones participants

82 Actes a fires i mercadets amb productes 
dels diferents tallers i presència de la 
Suma’ Truck

EMPRESES COL·LABORADORES  139 
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COOPERACIÓ 
Com a part del nostres compromís 
amb els pobles

ECONOMIA SOLIDÀRIA, 
COMERÇ JUST I FINANCES ÈTIQUES

240 famílies camperoles de Thille Boubacar 
(Senegal) han vist millorada la seva situació 
alimentària.

Aquest és un projecte de continuïtat amb el suport 
del Govern Balear, que treballa amb les famílies 
productores d’arròs, per millorar en la gestió de 
les parcel·les en les capacitats productives de les 
famílies, enfortint les agrupacions econòmiques 
pageses (Grups d’interès econòmics- GIE), no sols en 
la seva gestió productiva i en la part organitzacional, 
sinó també en el magatzematge, la transformació i la 
comercialització en el mercat local amb un producte 
de qualitat.

10 BOTIGUES SOLIDÀRIES 
ON ES PODEN ADQUIRIR
• Juguetes recuperades
• Productes de paper
• Moda Koluté
• Roba de segona mà
• Bicicletes recuperades
• Productes de tela i corda
• Comerç Just

SUMA’TRUCK 
40 accions de sensibilització de la botiga itinerant  
24 municipis visitats

BOTIGA ONLINE KOLUTÉ  www. kolute.org

COMERÇ JUST 
21 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

Com a mitjà per a tenir cura de les persones 
i de la Terra
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HOMES 
233

VOLUNTARIAT 
“Som una organització oberta que afavoreix la 
participació de totes les persones que formen part de 
l’entitat, i que conjuntament amb altres, promou un 
treball social comunitari” (dels Valors de Càritas)

El voluntariat constitueix el pilar bàsic i 
insubstituïble de l’acció de Càritas Mallorca. 
L’acompanyament a les 8.787 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.

Tenir 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 de Càritas.

Càritas Mallorca participa activament a la 
Plataforma del Voluntariat. Al 2019 les entitats que la 
conformen vàrem viure de forma positiva l’aprovació 
de la nova Llei de Voluntariat de les Illes Balears, que 
no havia estat actualitzada des de l’any 1998. 

PERSONES COMPROMESES

FORMACIÓ

TREBALL EN XARXA

1039 PERSONES VOLUNTÀRIES
(84 noves incorporacions) DONES 

806

13,2%

52,2%

34,6%

>65 anys

<30 anys

Entre 30 i 65 anys

100 entrevistes a nous voluntaris

131 Persones formades

8 Cursos de formació inicial 

2 Cursos de formació específica

244 Persones participen a l’el·laboració del 
III Pla Estratègic de l’entitat
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“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

RECURSOS INVERTITS

Subscriptors, donants, llegats  605.973,13 € 
Aplicació de Llegats anys anteriors                                      464.750,00 €
Campanyes parròquies, entitats 
religiones  667.528,47 € 

Entitats privades  145.346,90 € 
Vendes productes i serveis 
realitzats  245.925,01 € 

Altres (extraordinaris)  85.360,99 € 
Fons Europeu  72.380,57 € 
Estat  24.897,90 € 
Govern Balear  428.354,61 € 
IMAS (Consell de Mallorca)  229.613,30 € 
Ajuntaments  257.941,18 € 
TOTAL  3.228.072,06 €

Per habitatge  179.695,66 € 34,99%
Per necessitats bàsi-
ques  158.278,36 € 30,82%

Per educació  23.330,53 € 4,54%
Per transport  9.576,38 € 1,86%
Per salut  7.359,39 € 1,43%
Diverses  3.591,99 € 0,70%
Material formació  5.727,02 € 1,12%

 387.559,33 € 75,47%

Tallers Inserció  95.413,24 € 18,58%
Cursos  13.225,40 € 2,58%
Procés i diverses  17.300,00 € 3,37%

125.938,64 €      24,53% 

TOTAL AJUDES I 
BEQUES  513.497,97 € 100,00%

Acció base  1.660.583,14 € 
Ocupació i economia social  956.672,55 € 
Cooperació internacional  144.965,29 € 
Serveis transversals  563.267,48 € 
TOTAL  3.325.488,46 € 

RESULTAT EXERCICI - 97.416,40 €

AJUDES DIRECTES A PERSONES I FAMÍLIES

BEQUES DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ

ADMINISTRACIÓ

18
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17 Persones amb contracte d’inserció
Com a xofer, mosso de magatzem i atenció al client

7 Persones d’estructura amb contracte ordinari

4 Persones s’han insertat al mercat ordinari

RETORN ECONÒMIC 
A LES ADMINISTRACIONS:     114.235,40 €

KG DE ROBA RECOLLITS
980.857 kg Contenidors

150.000 kg Recollides Directes

1.130.857 kg Total Recollits

ESTALVI D’EMISSIONS 
DE CO2 3.390 TONES*
*Emissió anual de 1130 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 53% RESPECTE AL 2018 

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 

manera 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.

19

199 CONTENIDORS (17 més que el 2018)
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INGRESSOS RECURSOS INVERTITS
Vendes i prestacions de serveis  485.770,33 € 
Subvencions  143.576,23 € 
Altres ingressos  646,34 € 
TOTAL ingressos  629.992,90 € 

Despeses de personal  398.066,85 € 
Despeses de manteniment  218.608,83 € 
TOTAL recursos invertits  616.675,68 € 

Balanç Econòmic

20
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TREBALL EN XARXA 
I COORDINACIÓ Consulta el llistat d’empreses i entitats col·laboradores

https://issuu.com/caritasmallorca/docs/empresescollaboradores_

Parròquies 
de Mallorca

FONDO SOCIAL EUROPEO
“El FSE invierte en tu futuro”

Administracions públiques, obres socials i altres col·laboracions

Entitats de l’Església

Colonya



#CADA 
GEST 
COMPTA

“Promovem la solidaritat que ens porta 
a cercar el bé comú i a treballar per 
una societat inclusiva, que valora les 
diferències com un patrimoni comú i 
enriquidor” (dels Valors de Càritas)

L’acció de Càritas és posible gràcies als gestos desinteressats de 
moltes persones. Fer-se de Càritas és tenir un compromís amb les 
persones i apostar per una societat més justa.

Pots fer-te Voluntari/a
Pots fer un donatiu o fer-te soci/a

CAIXABANK >> ES04 2100 0011 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

Tots els GESTOS fan possible que Càritas continui acompanyant a 
milers de persones.



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

   facebook.com/CaritasDiocesanaDeMallorca     @caritasmallorca     Caritas Diocesana de Mallorca

Si en la vida quotidiana i rutinària CADA GEST 
COMPTA, en temps extraordinaris i convulsos 
el gest més senzill es transforma i multiplica. En 
situacions en què la ciència mostra els seus límits 
i els nostres cossos, tota la seva fragilitat, dir 
GRÀCIES des de Càritas pot ser la millor expressió 
pel camí recorregut plegats i el crit d’ànim i 
exigència davant temps on el gest de cadascú 
comptarà infinitament... 


