MEMÒRIA GENERAL ESPIRAL
Activitats i econòmica 2017

POLÍTICA DE QUALITAT
MISSIÓ
Volem posar a l’abast de famílies, dones, infància i joventut serveis, programes i recursos educatius, d’informació i
assessorament, d’orientació sociolaboral, de conciliació de la vida laboral i familiar que augmentin les seves
capacitats i competències per millorar la seva situació i evitar situacions de risc. A més, també treballam per enfortir
el voluntariat i el teixit associatiu com a eina de participació i transformació social.

VISIÓ
Som una entitat no lucrativa que vol:
•

Ser capdavantera en la gestió eficient dels nostres recursos

•

Oferir un tracte humà tant a les persones ateses com als nostres tècnics i tècniques.

•

Innovar en el disseny de programes.

VALORS
Formen part del nostre dia a dia:
•

el respecte pel medi ambient

•

la professionalitat

•

la igualtat d’oportunitats

•

la participació

•

la cooperació i el respecte

•

el treball en equip i la comunicació

La nostra política de qualitat te una doble dimensió: la millora continua de cada un dels nostres serveis i activitats,
contant amb la participació de tothom, i centrant l’interès en els resultats i les millores que les nostres activitats
tenen sobre les persones ateses.
Per aconseguir els nostres objectius i metes, ens comprometem a:
•

aportar i rebre la informació adient per assegurar i millorar, de manera contínua, la qualitat a tota
l’organització;

•

mitjançant el pla anual de formació, afavorir que tots estiguem capacitats per a dur a endavant la nostra
tasca i complir amb la normativa i legislació vigent tant de qualitat com de la nostra activitat;

•

realitzar auditories internes i externes del sistema per verificar que el seu funcionament és correcte.

Creiem que aquesta és la millor garantia per a les persones que atenem.
La junta Directiva
Abril 2011
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LA IMATGE DE L’ANY
Molts anys d’incidència i de fer propostes per aprofitar un espai tancat. El 7 de setembre de
2017, L’Àrea de Benestar i Drets Socials de l’Ajuntament de Palma i Espiral, signam conveni
de cessió de l’Espai Comunitari Litoral de Llevant, al Molinar.

Moment de la signatura del conveni a l’Ajuntament de Palma, acompanyats per, d’esquerra a
dreta: Catalina Trobat, Coordinadora General de Benestar i Drets Socials; Mercè Borràs,
regidora de Benestar i Drets Socials; Marga Gayà, presidenta d’Espiral; Xavier Torrens, director
d’Espiral

Aquest nou espai ens permet un creixement en els projectes i serveis que ja tenim en
funcionament així com la millora de la qualitat en l’atenció de les persones que atenem.

Una mostra de com el tercer sector i les administracions públiques podem treballar plegats
en la millora de la cohesió social, la vertebració de les barriades, la promoció social i la
prevenció de situacions de risc per a infants i joves.
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PROGRAMA OBERT – infància i família
És un espai que aglutina projectes i serveis dirigits a infants, joves i les seves famílies.
OBERT és un programa inclusiu amb infants i famílies de perfil variat i que necessiten suport,
sigui per motius de vulnerabilitat o exclusió social, per motius de conciliació de vida laboral
i familiar, manca de família extensa o necessitats de suport escolar.
OBJECTIU GENERAL:
“Donar una desposta integral a les necessitats de suport, educatives i d’oci dels infants i les
seves famílies per tal de prevenir situacions de risc social mitjançant serveis que afavoreixen
espais de suport familiar, espais de socialització i relació entre iguals i serveis de millora del
rendiment acadèmic dels infants i joves del programa. "

SERVEIS DEL PROGRAMA OBERT
 Servei d’acompanyament, dels centres de la barriada als punts d’atenció d’OBERT.
 Servei d’oci i ludoteca. Espais oberts i flexibles segons necessitats dels infants i/o les
seves famílies. Adapta l’horari segons si és període lectiu o no. Funciona tot l’any.
Infants entre 3 i 12 anys.
 Servei de suport, tant per primària com per secundària. Grups de d’entre 5 i 8 infants
amb intensitat segons necessitat (2 o 4 dies setmanals).
 Servei de Patis Oberts. Espai al CEIP Tamarells de dilluns a dijous de les 15’30 a les
19h. Un tècnic supervisa espais de socialització i entrades i sortides del centre alternant
activitats dirigides i supervisades.
 Servei de suport i atenció a famílies. Atenció individual i grupal per tal de fomentar
competències familiars positives, implicar-les en el programa i en les accions amb els
seus infants.
 Obert al Barri. Jocs als parcs i places del territori amb participació lliure per reivindicar
els espais públics i el jocs com a elements socialitzadors.
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PUNTS D’ATENCIÓ:
Obert disposa de 5 punts d’atenció: al Coll d’en Rabassa, seu d’Espiral a la barriada i al CEIP
Coll d’en Rabassa; i a S’Arenal, al CEIP Tamarells i a l’EI Trencadors. Des del novembre
2017, també al Molinar, a l‘Espai Comunitari Litoral.

DADES I INDICADORS DEL PROGRAMA:
• Persones ateses: 403; 215 al Coll d’en Rabassa; 188 a S’Arenal.
• Per serveis. 280 al serveis d’oci i ludoteca (hivern i estiu); 123 al servei de suport a l’estudi.
42 a Patis Oberts i 107 a Obert al Barri, amb 12 accions.

• 90% de satisfacció de les famílies, 92% grau de satisfacció dels infants.
• 2 de cada 3 infants i joves el servei de suport milloren el seu rendiment acadèmic.
• Intens treball en xarxa amb altres entitats del tercer sector, serveis municipals dels
ajuntaments de Palma i Llucmajor i 8 centres escolars.

• Finançament del programa. L’any 2017, el programa OBERT s’ha finançat amb
subvencions de l’Àrea de Benestar i Drets Socials de l’Ajuntament de Palma, el programa
CaixaProinfància i el programa Acció Social de la Fundació Bancària La Caixa.

Obert al Barri s’ha consolidat l’any 2017
com una manera lúdica, oberta i inclusiva de
fer barriada.
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Treballant l’educació emocional a Obert a l’Estiu.
El lleure educatiu ens permet treballar molts
aspectes de manera lúdica.
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CiberCaixa – quedem després de classe
Programa conjunt entre Fundació La Caixa, Ajuntament de Palma i entitats del tercer sector
amb implantació al territori on estan situades. En el cas d’Espiral, duim a terme l’atenció
directa del programa a les barriades de Son Gotleu i Verge de Lluc.
OBJECTIUS GENERALS:
A nivell general, el programa Quedem després de classe proporciona un espai lúdic que
complementa la vida escolar dels infants.
De manera conjunta amb l’Ajuntament de Palma, els objectius generals es concreten en
treballar models d’estil de vida saludable, augmentar habilitats socials i autonomia personal,
i donar suport educatiu per a la millora del rendiment acadèmic.

SERVEIS DEL PROGRAMA:
A partir del model del programa CaixaProinfància d’atenció integral a infants i a les seves
famílies per a trencar la cadena de la pobresa, es fan accions de reforç educatiu i d’oci i
temps lliure.
 Suport educatiu en grups molt reduïts
 Activitats lúdiques i de lleure.
 Programa Tens Talent, de potenciació de talents i habilitats individual amb mitjan
didàctics i material innovadors i laboratoris específics (matemàtiques, robòtica, teatre, ...)

DADES I INDICADORS DEL PROGRAMA:
• Persones ateses: 54 infants amb un risc de vulnerabilitat social important.
• Alta intensitat en l’atenció a infants tot l’any, dilluns a divendres de 16 a 19’30h. A l’estiu
es fa horari de matins.

• Treball en xarxa intens i coordinat amb serveis socials, centres educatius i altres entitats.
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PROGRAMA FORO – formació i orientació laboral
El programa FORO recull diferents accions encaminades a millorar la ocupabilitat de
persones en situacions d’exclusió o en risc d’exclusió. Sorgeix a iniciativa d’espiral després
d’un procés de reflexió, en part compartit amb el Centre Municipal de Serveis Socials Litoral.
Tot i estar dissenyat per a col·lectius vulnerables, el programa és obert a qualsevol perfil.
OBJECTIU GENERAL: (redefinit darrer trimestre 2017)
“Facilitar a les persones ateses (especialment a col·lectius vulnerables) les eines necessàries
per tal de millorar les capacitats personals a l’àmbit de l’ocupació, la inserció laboral i la
formació, establint vincles amb el teixit empresarial del territori per tal de dur a terme una
tasca d'intermediació laboral que generi ofertes de feina a cobrir per les persones ateses."

SERVEIS I PUNTS D’ATENCIÓ:
 Espais supervisats. Al mateix espai que el Punt d’Informació Juvenil i el Punt d’Informació
i Atenció a la Dona, son espais d’auto consulta per a la recerca a activa de feina.
 Orientació laboral, individual i/o grupal, segons necessitats de cada persona.
 Accions formatives i/o d’anivellació, que permetin la millora de la formació i l’ocupabilitat.
 Coll d’en Rabassa, Molinar i S’Arenal.

DADES I INDICADORS DEL PROGRAMA:
• Persones ateses: 358 als espais supervisats, 90 a processos orientació, 12 a accions
formatives. El 56% son dones. El 39% son derivades pels serveis socials municipals.

• Intens treball en xarxa amb altres entitats del tercer sector i serveis socials municipals.

Espais d’auto consulta a l’Espai Comunitari Litoral,
carrer Golf de Biscaia, 5.

Reunió Xarxa Incorpora Balears, presentació de
FORO i establint protocols derivacions.

• Finançament del programa. L’any 2017, el programa FORO ha rebut el suport de
l’Ajuntament de Palma, Conselleria de Serveis Socials i Cooperació de la CAIB, IMAS –
Consell de Mallorca.
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L’AVENTURA DEL QUOTIDIÀ: oci i lleure educatiu de qualitat

El valor educatiu d’una experiència com una colònia o campament és altíssim si tenim en
compte que la vivència esdevé les 24 hores del dia. Tret de les activitats pròpiament dites
(l’activitat del matí, de la tarda i la vetllada), cal remarcar el valor educatiu del quotidià,
que és on es produeix una gran vivència col·lectiva.
OBJECTIU GENERAL:
Volem apropar una activitat característica de l’educació no formal, els campaments o
colònies, als infants i joves de diferents perfils per tal que sumin aprenentatges i
vivències en ambients diferents als habituals.

SERVEIS I PUNTS D’ATENCIÓ:
 Minicampaments per a centres escolars. Les activitats, d’entre 2 i 4 dies en horari lectiu,
s’organitzen conjuntament: tant el lloc com els continguts es fan en coordinació amb el
centre. El 2017 hem fet activitats a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
 Campaments. Amb una durada aproximada de 7 dies, es proposa una vivència més
intensa entre infants i/o joves de la mateixa edat. Organitzat per a tercers entitats o
administracions però també un campament propi amb places per a qualsevol infant i
places becades per infants del programa OBERT.
 Escoles d’estiu. Organitzades per a terceres entitats o administracions,

DADES I INDICADORS DEL PROGRAMA:
• Minicampaments: 34 activitats amb 30 centres escolars i 1.775 infants participants.
• Grau de satisfacció de les parts interessades als minicampaments:

• Campaments: a banda del campament propi, 2 campaments per l’associació ADIBA (50
participants en total), 1 per l’associació ASDICA (50 participants), 1 campament per
l’IBJove (60 participants) i 1 camp de treball amb 15 joves participants, també amb
IBJove.
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• Escoles d’estiu. Sense tenir en compte Obert a l’Estiu, hem organitzat escoles d’estiu pel
CN Cala Gamba (14 infants en total), i per l’Ajuntament de Son Servera, en el marc del seu
programa ‘Estiu en Viu’, on han participat 30 joves en situació de vulnerabilitat social.

Les activitats entre iguals en entorns diferents als propis dels
infants, un dels pilars de l’aventura.

• Finançament. Aquestes activitats s’han finançat amb quotes dels centres escolars i/o
mitjançant contractes privats amb les entitats o contracte públics en casos
d’administracions. Els beneficis que obtenim per la gestió d’aquest serveis, reverteixen en
el programa OBERT i el programa FORO. Una mesura que ens permet no dependre
exclusivament de fons públics.

Els centres d’interès o animacions ens serveixen per filar activitats
i guanyar en intensitat.
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El programa CaixaProinfància i Espiral
Des de l’any 2012, espiral és entitat col·laboradora del programa CaixaProinfància. L’any
2017, hem desenvolupat tasques d’entitat coordinadora de territori, entitat referent dels
plans de feina amb les famílies, i entitat prestadora de bens i serveis. Aquesta
col·laboració mútua ens permet augmentar els serveis a les famílies que atenem.
FINALITAT DEL PROGRAMA CAIXAPROINFÀNCIA:
El programa CaixaProinfància de l’Obra Social de “La Caixa” te per objectiu rompre el
cercle de transmissió de la pobresa de pares a fills garantint l’accés a oportunitats
educatives de qualitat.

Serveis del programa
La cartera de serveis de CaixaProinfància s’estructura en diferents subprogrames. Durant
el 2017, espiral ha gestionat:
· Reforç educatiu: conjunt d'estratègies i accions que tenen la finalitat de donar suport i
millorar processos d’integració i èxit escolar. En concret, hem dut a terme 5 grups
d’estudi assistit, 6 d’aula oberta i 2 de suport psicomotriu.
· Educació no formal i temps lliure. Conjunt d’activitats educatives en horari no lectiu.
Educació en valors, foment hàbits vida saludable en infants i les seves famílies des del
temps lliure desenvolupant potencialitats, l’autoestima i la socialització. En concret,
hem fet 25 torns de colònies urbanes, 3 campaments i 7 centres oberts.
· Serveis. Ajudes per a facilitar accés a equipament escolar, ulleres i/o audiòfons i
alimentació i higiene infantil a famílies que necessiten aquest suport.

Junts, trenquem el cercle de la pobresa.
El programa CaixaProinfància és al següents
programes d’Espiral: cibercaixes de Son Gotleu i de
Verge de Lluc, a Palma, i complementant el
programa OBERT—atenció infància i família,
principalment a l’Arenal de Palma i Llucmajor però
també al Coll d’en Rabassa.

Durant l’any 2017, 173 infants de 102 famílies han
rebut bens i serveis del programa CaixaProinfància
que ha gestionat Espiral.
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CASAL DE LES DONES
El servei és de titularitat de l’Institut Balear de la Dona, organisme autònom del Govern de
les Illes Balears adscrit a la Conselleria de Presidència.
Espiral és l’adjudicatària del servei des del mes d’octubre de 2010.
FINALITATS DEL CASAL DE LES DONES:
Fomentar l’associacionisme i la participació de les dones, servir d’espai de trobada per
a la realització d’activitats de les associacions de dones, fer dinamització sociocultural,
promoure, en el seu si, la igualtat entre dones i home si prevenir la violència de
gènere, ser un centre de formació de referència en igualtat i prevenció de la violència
de gènere. També servirà de seu del Consell de Participació de la Dona de les Illes
Balears.

Serveis del programa
Definits per l’Institut Balear de la Dona, el Casal de les Dones realitza els següents
programes marc: disposició d’equipaments i recursos, programa d’activitats d’informació,
sensibilització i educació, i formació de dones, i programa de biblioteca especialitzada.

• Finançament. La gestió del servei és mitjançat contracte públic a càrrec del pressupost
de l’Institut Balear de la Dona. Els beneficis que obtenim per la gestió d’aquest serveis,
reverteixen en el programa OBERT i el programa FORO. Una mesura que ens permet no
dependre exclusivament de fons públics.
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SERVEI D’ASSESSORAMENT ASSOCIACIONS
Des de fa 14 anys, Espiral ofereix aquest servei per a entitats del tercer sector i a
persones relacionades o interessades en ell. La nostra aportació a la facilitació de la
participació i vertebració de la societat civil.
FINALITAT DEL SERVEI:
Afavorir i enfortir el teixit associatiu mitjançant un servei d’assessories que els permeti
fer consultes sobre el seu règim jurídic i funcionament diari.

Serveis del programa
Mitjançant telefonades o correus electrònics, les entitats poden fer consultes relacionades
amb la seva gestió diària en aspectes com: subvencions i projectes, recursos humans i
voluntariat, aspectes laborals, fiscals i comptables, règim jurídic, etc. També hi ha la
possibilitat de fer sessions presencials.
El 2017 hem organitzat 1 taller temàtic a demanda d’associacions del Casal de les Dones i
un taller 360º a les oficines d’Espiral. Els tallers 360º son espais on es a una repassada
general al règim jurídic i principals obligacions fiscals, laborals i comptables de les entitats
no lucratives per tal de tenir una visió general.

• Finançament. Aquest servei ha rebut un subvenció de la Direcció General d’Esports i
Joventut de la Conselleria de Transparència, Cultura i Esports del Govern de les Illes
Balears que ha cobert prop del 50% de la despesa.
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RESUM INDICADORS GENERALS
Total persones ateses
· 362 persones al serveis del Programa FORO – formació i ocupació.
· 373 infants al programa OBERT – atenció infància i família.
· 54 infants a les Ciberaules – quedem després de classe.
· 2075 infants a les activitats d’oci i lleure educatiu, augmentant un 34% el nombre de
minicampaments.
· 15 assessories realitzades pel Servei d’Assessorament per a Associacions.
· 6.885 dones ateses al Casal de les Dones.

Indicadors d’impacte
· Més del 70% milloren rendiment acadèmic.
· El 100% de les persones ateses al programa FORO disposa de CV actualitzat i amb
compte de correu.
· El 80% dels infants atesos milloren aspectes del seu pla individual.
· Augmentam el nombre de persones ateses a Obert, en sessions individuals d’orientació
laboral i el nombre de minicampaments a escoles.

Grau de satisfacció
Com a organització, analitzam les enquestes de satisfacció que recollim de totes les parts
interessades: persones ateses (infants, famílies, etc.), professionals implicats i clients, si
és el cas.
· Programa FORO – formació i ocupació: mitjana del 92%.
· Intervenció socioeducativa: mitjana del 94% (inclou programa OBERT i CiberCaixa)
· Casal de les Dones, 97% de mitjana
· Activitats educatives i de lleure, mitjana del 92% (infants, professorat, equips, famílies)
· Satisfacció interna d’Espiral, 85% de mitjana dels 10 valors avaluats.
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DADES ECONÒMIQUES 2017
Conscients que la transparència en la gestió dels fons afavoreix la nostra credibilitat, fem
un exercici de difusió de resultats i de subvencions rebudes, tant públiques com privades.
El superàvit obtingut es destina íntegrament a recuperar el fons social d’Espiral: molt
minvat després dels anys forts de crisi.

Distribució de despeses: 488.981,81 €
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Distribució d’ingressos: 536.098,13 €

16,2%
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63,7%
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Subv Privades

Gestió Serveis Sector Públic

0,2%

Gestió Serveis Sector Privat

Altres

Subvencions rebudes: 106.623,37 €
ENTITAT QUE CONCEDEIX LA SUBVENCIÓ

IMPORT

PROGRAMA

Fundació Guillem Cifre de Colonya

Privada 1.000,00

Inversió Aula informàtica

Fundació la Caixa

Privada 31.770,00 OBERT - atenció infància i família

Consell de Mallorca, Participació Ciutadana

Pública 10.960,00 Fent barri, teixint comunitat

Ajuntament de Palma, Benestar i Drets Socials Pública 11.250,68 FORO - formació i ocupació
Ajuntament de Palma, Benestar i Drets Socials Pública 27.919,70 OBERT - atenció infància i família
Consell de Mallorca, IMAS

Pública 10.076,92 FORO - formació i ocupació

CAIB - DG Esports i Joventut

Pública 2.997,03

Servei Assessorament Associacions

CAIB - Esports i Joventut

Pública 1.847,82

MODALITAT B, manteniment

CAIB - Conselleria Serveis Socials i Cooperació Pública 8.801,22
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FORO - formació i ocupació
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AMB EL SUPORT, COL·LABORACIÓ I CONFIANÇA DE:
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