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PRESENTACIÓ
Sense dubtes, l’any 2012 ha estat un any de contrasts importants: iniciàvem l’any encara
amb un ERO al nostre personal de gestió i intentant redreçar el programa OBERT, que havíem
hagut de tancar el mes de setembre de 2011, i l’acabàvem amb un augment d’ingressos que
ens permet anar recuperant les pèrdues generades l’exercici 2011.
El primer trimestre començàvem el nostre primer projecte d’orientació laboral amb el
SOIB i la gestió de les Ciberaules de Verge de Lluc i de Son Gotleu fruit d’un contracte
amb l’Ajuntament de Palma i un conveni amb la Fundació La Caixa. A més, iniciàvem la
consolidació de projectes de reforç educatiu i formació amb la gestió del programa PRISE
(Programa de Reforç i Intervenció Socioeducativa) per l’Ajuntament de Palma.
Passat l’estiu confirmam el canvi de tendència del que tradicionalment era el fort de les nostres
activitats, oci i temps lliure, que continuen disminuint i optem per un canvi d’estratègia
important per nosaltres: centrarem les nostres prioritats en el programa OBERT – atenció a
infància i família i en programes i serveis d’orientació laboral i formació i reforç educatiu.
En aquesta línia, a final d’any rebem l’aprovació d’un nou projecte conjunt amb l’Ajuntament de
Palma, FORO – formació i orientació, amb 2 línies molt definides: orientació laboral per a
joves i formació de joves en escolarització compartida. A més, el mes de desembre signàvem
un conveni amb la Fundació La Caixa mitjançant el qual financen part del programa OBERT
2013.
També hem viscut un canvi de tendència en el si del nostre equip ja que hem passat a un
equip molt més estable durant l’any i amb unes tasques molt més tècniques: titulats en
educació social, pedagogia, psicopedagogia, relacions laborals, ... De nou, aprofitem per agrair
la seva dedicació i compromís, cabdal per a nosaltres.
Sense cap mena de dubte, un molt bon revulsiu de cara l’any 2013, l’any del nostre desè
aniversari.
La Junta Directiva d’espiral.
Febrer de 2013
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Funcionament i Estructura
o Funcionament general de l’entitat
o Política de qualitat
o Estructura d’espiral
o Treball en xarxa
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Funcionament general de l’entitat
Per tal de ser el més autosuficients possible a nivell econòmic i que els nostres
programes propis no depenguin de les subvencions, la majoria dels nostres ingressos
provenen de la gestió de serveis per a tercers. Això implica que el percentatge
d’ingressos per subvencions no ha superat mai el 22% del total des de la nostra
constitució.
Des del començament, espiral s’ha decantat per la direcció estratègica que recull els
aspectes necessaris per a una gestió basada en els principis d’eficiència, eficàcia i
qualitat que ens ofereix la gestió per processos, criteris als que espiral hi afegeix el de
tracte humà perquè no oblidam que som ‘persones que treballam amb persones’. A
més, des del mes de maig de 2011, tenim la certificació del compliment de la norma
ISO 9001:2008, fet que recolza i reconeix el nostre sistema de gestió de qualitat.
És l’Assemblea general qui les línies generals d’actuació, deixant en mans de la junta
directiva les decisions estratègiques menors. Les decisions operatives i de funcionament
es deixen en mans del responsable de coordinació i direcció de l’Àrea de Suport Tècnic i
de la coordinadora de programes.
Com podreu veure a l’organigrama, ens estructurem en departaments segons el tipus
de projecte a desenvolupar. Cada responsable de departament disposa d’autonomia per
a la gestió dels seus projectes, sempre en coherència amb la nostra política de qualitat,
el projecte marc (definit pel finançador) i les pautes que pugui marcar la direcció de
l’entitat.
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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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Organigrama 2012
ASSEMBLEA GENERAL

Junta Directiva

Direcció

Àdministració i
Serveis Generals

Activitats Educatives
i de Lleure

Gestió Econòmica i
Financera

Gestió
d’equipaments
socioculturals

Comunicació

Suport Tècnic

Resp. Qualitat

Punts d’Informació
PIJ - PIAD
Programa
OBERT
Servei
d’Assessorament
Joves coller@s
OLOA - espiral

Dinamització i
Intervenció social

Gestió de Serveis

FORO -formació i
ocupació
Programes Propis

Sens dubte, el creixement en programes propis ha esdevingut un dels motius
pels quals ha destacat aquest 2012: hem iniciat programes d’orientació
laboral i de formació que fins ara no havíem treballat. Malauradament el
programa joves coller@s – joves reporters no ha funcionat com esperàvem i
va acabar el mes de juliol.
A més, hem aprofundit en la gestió de serveis de reforç educatiu i
d’intervenció socioeducativa, mitjançant el programa ‘Quedam després de
classe’ (Ajuntament de Palma i CaixaProinfància – Fundació La Caixa) i la
gestió del PRISE, programa de reforç i intervenció socioeducativa de
l’Ajuntament de Palma.
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Treball en Xarxa
El treball en xarxa és per nosaltres fonamental de cara a aconseguir que la nostra
actuació aconsegueix la màxima dimensió: la suma de petits esforços aconsegueix més
impacte.

espiral és membre fundadora de la Plataforma del Voluntariat de les Illes
Balears – PLAVIB i actualment és membre de la seva comissió executiva.
La PLAVIB aglutina 28 entitats de voluntariat d’arreu de les Illes.
També és part de la Xarxa per la inclusió Social – EAPN Illes
Balears, on participa de manera activa a diferents comissions de
feina i trobades. EAPN – Illes Balears està formada per 19
entitats. Des de fa uns mesos, feim part de la seva Junta Directiva.
Hem pres part del grup de treball per a la constitució de l’AOASIB, associació
d’organitzacions d’acció social de les Illes Balears.
Fa part de la Xarxa d’orientació laboral de Palma, grup d’entitats que gestionen
programes d’orientació laboral on coordinam i traspassam informació.
És membre del Consell de Barri del Coll de’n Rabassa i ha participat a trobades del grup
de constitució de la Plataforma d’entitats del Molinar.
Altres registres:
-

Registre d’Associacions de la CAIB, amb el número 4940

-

Registre Municipal d’entitats Ciutadanes de l’Ajuntament de Palma, amb número
729/04,

-

Registre d’entitats de Serveis Socials, amb número 541, i està acreditada com
entitat col·laboradora en matèria de guàrdia i custòdia de menors per l’Institut
Mallorquí d’Afers Socials – IMAS.

Memòria d’activitats 2012

Pàgina 9 de 28

espiral – entitat prestadora de serveis a la infància i la joventut

Programes Propis
o SERVEIS D’INFORMACIÓ
- Punt d’Informació Juvenil
- Punt d’Informació i Atenció a la Dona

o PROGRAMA OBERT
o SERVEI D’ASSESSORAMENT PER A ASSOCIACIONS
o JOVES REPORTERS (joves coller@s)
o OLOA – orientació laboral
o FORO: formació i ocupació
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Programa:
Subprograma:

Serveis d’Informació
PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL - PIJ
PUNT INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LA DONA - PIAD
Augmentar entre els joves la seva autonomia facilitant l’accés a la
informació que els afecta, promovent actituds actives i
participatives i col·laborant en el seu procés madurador i
d’integració ciutadana.

Objectiu general:

Donar suport i informació a les dones, cobrint les mancances
d’assessorament i informació que troben les dones nouvingudes,
prevenint situacions de risc que es poden provocar per la manca
d’informació.
Oferir un servei d’informació dirigida a joves i dones de les
barriades del Coll de’n Rabassa i el Molinar que reculli matèries
com l’ocupació, l’habitatge, l’oci i el temps lliure, aspectes jurídics

Descripció:

bàsics, i en general qualsevol tema que afecti i/o preocupi als
joves. Aquest servei està obert al públic un mínim de 20 hores
setmanals i parteix del principi de gratuïtat de les accions que es
desenvolupen.

Nombre de persones
ateses l’any 2012:

1.168 persones

Pressupost total:

7.493,96€

Finançament:

Tot el cost del programa ha estat assumit per espiral.

Memòria d’activitats 2012

Pàgina 11 de 28

espiral – entitat prestadora de serveis a la infància i la joventut

Programa:

OBERT – Programa d’atenció a la infància i a la família
OBERT és l’espai que aglutina diferents projectes i serveis dirigits a
infants, joves i les seves famílies per tal d’afavorir una conciliació real

Objectiu general:

de la vida laboral i familiar; atenció integral a les necessitats de suport,
educatives i d’oci dels infants i les seves famílies; promoure la igualtat
d’oportunitats i prevenir situacions de risc social.
OBERT s’estructura en diferents projectes i serveis:

Servei d’acompanyament: aquest servei s’ha hagut de suspendre per
manca de recursos.

Servei de suport: consisteix en un suport a l’estudi amb l’objectiu de
Descripció dels
serveis:

promoure actituds que evitin el fracàs i l’abandonament escolar;

Servei d’oci i ludoteca: consisteix en oferir un espai lúdic als infants i
joves per tal de desenvolupar les habilitats mitjançant el joc.

Dies sense cole: cicle d’activitats de lleure els dies laborables però no
lectius. Primera experiència la 1ª setmana de setembre de 2012.
Un mateix infant pot gaudir de més d’un servei.
Infants de les barriades del Coll de’n Rabassa, Molinar, Ca’n Pastilla en
Població atesa
l’any 2012:

situació de risc d’exclusió i necessitat de reforç educatiu. També hi ha
infants de famílies normalitzades.
78 infants; 34 a ludoteca, 31 a suport educatiu i 11 a dies sense cole.

Pressupost total:

41.452,88 €
Ajuntament de Palma, Àrea de Benestar Social, amb 18.000€.espiralha

Finançament:

aportat el 56,5% restant.
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Programa:

SERVEI D’ASSESSORIES PER ASSOCIACIONS
Afavorir el teixit associatiu de les Illes mitjançant un servei

Objectiu general:

d’assessories que els permeti fer consultes sobre el seu
règim jurídic i funcionament diari.

Mitjançant telefonades o correus electrònics, les entitat
Descripció:

poden fer consultes relacionades amb la seva gestió diària
en aspectes com: subvencions i projectes, recursos humans i
voluntariat, aspectes laborals, fiscals i comptables, etc.

Població atesa l’any
2012:

10 entitats de les Illes, socials i culturals majoritàriament.

Pressupost total:

1.926,14 €

Finançament:

espiral ha assumit el 100% del cost total del programa
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Programa:

Joves coller@s – joves reporters
Afavorir experiències de competència i èxit entre els joves

Objectiu general:

participants a l’hora que augmenta la seva autonomia, Crear un
espai de trobada, intercanvi i de relacions sanes entre iguals i
transmetre una imatge amiga sobre l’adolescència i la joventut.
Hem proposat als joves la gestió d’un espai web on puguin donar
a conèixer els aspectes que no els agrada de la seva barriada, el
Coll de’n Rabassa, aspectes que els preocupa com a adolescents i
joves, fer-hi entrevistes, denúncies, propostes, etc. Han optat per

Descripció:

un

perfil

de

facebook,

un

de

tuenti

i

la

plana:

www.jovesreporters.org
Però també hem fet altres activitats lúdiques i saludables: tallers
de cuina, sortides, activitats de ball i expressió corporal, activitats
a l’aire lliure, etc.; accions que fomentin la igualtat entre els seus,
...

Població atesa l’any
2012:
Pressupost total:

Joves en situació de risc d’exclusió i manca d’habilitats.
14 joves d’entre 12 i 17 anys.
29.939,00€
Programa finançat per la Fundació Intervida, programa

Finançament:
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Programa:

Objectiu general:

OLOA – orientació laboral
Accions d’orientació laboral per a l’ocupació i assistència per a
l’autoocupació, en el marc del programa del SOIB – FEPE – FSE.

D’acord amb l’establert pel SOIB, s’han desenvolupat les
següents accions: entrevistes individuals, tutories individuals,
Descripció:

accions

informatives,

sessions

en

grup

de

preparació

d’entrevistes, recerca de feina, etc.
Persones desocupades amb domicili al districte de Litoral. La gran
Població atesa l’any
2012:

majoria han estat de captació directa o derivades pels centres de
serveis socials i amb manca d’habilitats socials.
104 persones

Pressupost total:

19.941,44 €
Programa íntegrament finançat pel SOIB – Servei d’Ocupació de

Finançament:
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Programa:

FORO – formació i ocupació
Formació: que els joves assumeixin capacitats bàsiques per tal de
poder desenvolupar activitats pròpies del món de lleure i

Objectiu general:

l’animació turística com a jaciment d’ocupació.
Ocupació: que els joves arribin a un auto diagnòstic de la seva
ocupabilitat al temps que es milloren competències bàsiques.
Al part de formació, basada en els PISE, és una formació
centrada en animació turística per a joves amb un alt índex de

Descripció:

fracàs escolar, absentisme i inadaptació a l’escola.
La part d’orientació es dona en sessions grupals, en mòduls de
diferents continguts, i en sessions individuals.
Joves entre 16 i 25 anys que reuneixen alguna o varies

Població atesa l’any
2012:

d’aquestes característiques: en situació d’atur, baix nivell
educatiu, manca d’habilitats socials i fracàs i absentisme escolar.
Iniciat el mes de novembre de 2012, amb la captació de joves.

Pressupost total:

7.501,08 €
Programa subvencionat per l’Ajuntament de Palma, Àrea de

Finançament:
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Gestió de Serveis
o ACTIVITATS EDUCATIVES I DE LLEURE
-

Escoles d’estiu, Nadal i Pasqua

-

Activitats educatives per centres escolars

-

Campaments i Camps de Treball

-

Diades lúdiques, esportives i culturals

o GESTIÓ D’EQUIPAMENTS I CASALS
o DINAMITZACIÓ I INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA
-

Programes d’activitats preventives

-

Reforç escolar

-

Programa ‘Quedam després de classe’, ciberaules
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Programa:

ACTIVITATS EDUCATIVES I DE LLEURE
Escoles de Nadal, Estiu i Pasqua, activitats per centres escolars

Subprogrames:

(dins i fora de ’horari lectiu), campaments i camps de treball,
diades lúdiques, d’esports d’aventura i culturals.
Oferir una alternativa al temps d’oci dels infants i joves al mateix
temps que s’ofereix un servei als pares i mares que no poden

Objectiu general:

adaptar el seu horari laboral a les vacances escolars. També es
fan propostes lúdiques innovadores per diades i festes de pobles
o barriades.

Descripció:

S’han gestionat 3 escoles d’estiu, 4 campaments d’estiu, 33
minicampaments i diverses diades.

Població atesa l’any
2012:

Unsinfants i joves.

Pressupost total:

150.659,07€
- Club Nàutic de Cala Gamba, diades i Escola d’Estiu
- Ajuntament de Santanyí, diades, Escola d’Estiu de Calonge i
campament d’estiu.
- ADIBA, Associació de persones diabètiques, campament d’estiu
- Institut de la Joventut de Menorca – INJOVE, Consell de
Menorca. 1 campament d’estiu.

Clients:

- AMIPA CP Coll de’n Rabassa i espiral, escola d’estiu del Coll de’n
Rabassa,
- 27 centres escolars de Mallorca per minicampaments (activitats
de 2 dies),
- CEIP Coll de’n Rabassa, CEIP Gaspar Sabater i CEIP es Vivero,
servei d’escola matinera.
-

Fundació

Heura

1,

Col·legi

Pedro

Poveda,

activitats

extraescolars.
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Programa:

Gestió d’equipaments i Casals

Subprograma:

CASAL D’ENTITATS D’IMMIGRANTS I ONGD

Objectiu general:

Administració i gestió del Casal d’entitats d’immigrants i ONGD,
del seu equipament i de les cessions d’espai que s’hi autoritzen.

Descripció:

El servei s’estructura en 4 programes: disposició d’equipaments
i recursos per a les associacions d’immigrants i ONGD; activitats
d’informació, sensibilització i educació; base de documentació i
de gestió i administració interna del Casal.
També es fan cessions a consolats itinerants.
Obert de dilluns a dissabte en horari de matí i tarda.

Població atesa l’any
2012:

Col·lectiu de persones immigrades majoritàriament agrupades
en entitats. També ONGD.
4.883 persones entre maig i desembre.

Pressupost total:

37.259,61€

Clients:

El servei és titularitat de la Direcció General d’Immigració i
Cooperació del Govern de les Illes Balears, i espiral va resultar
adjudicatària del servei.
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Programa:

Gestió d’equipaments i Casals

Subprograma:

CASAL DE LES DONES
Servei de l’Institut Balear de la Dona. És un Espai de trobada,
realització i dinamització d’activitats de les associacions de
dones legalment constituïdes, del Consell de Participació de la

Objectiu general:

Dona de les Illes Balears i de l’Institut Balear de la Dona.
Dinamització d’activitats, seminaris, xerrades col·loquis sobre la
dona i les temàtiques envers les dones, la promoció de la
igualtat i la prevenció de la violència de gènere en coordinació
amb altres entitats i institucions.
El servei s’estructura en 4 programes definits pel propi IBD.

Descripció:

ofereix un espai de trobada de dones i d’entitats de dones amb
al intenció de ser un referent en quant a formació en temes de
gènere i igualtat.
Dones principalment del municipi de Palma i amb un perfil

Població atesa l’any
2012:

d’edat mitjana – alta. També entitats de dones amb seu al
Casal.
7.959 dones, un 10,9% més que el 2011.

Pressupost total:

40.532,41€
Institut Balear de la Dona, actualment a la Conselleria de Salut,

Clients:

Família i Benestar Social del Govern de les Illes Balears. Espiral
va resultar adjudicatària del servei en el 2010.
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Programa:

DINAMITZACIÓ I INTERVENCIÓ SOCIAL

Subprograma:

PRISE- Programa de Reforç i Intervenció Socioeducativa
Venen marcats des de l’Àrea de Benestar Social de
l’Ajuntament de Palma i son: prevenir l’abandonament escolar,
incrementar el retorn al sistema educatiu, intervenir, amb

Objectiu general:

altres serveis i entitats, en famílies en situació de risc social
per manca d’integració escolar, donar suport socioeducatiu a
les famílies amb infants en situació de risc, reforçar el
desenvolupament comunitari als barris prioritzats.

S’han desenvolupat 4 tipus de tallers: de suport educatiu i
Descripció:

social, d’habilitats socials i educatives, de relacions entre
família i escola i xerrades de transició a l’institut.

Població atesa l’any
2012:
Pressupost total:

Infants que estudien educació primària i les seves famílies.
788 persones de 8 centres educatius de Palma.
75.967,70 €
Servei titularitat de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament

Client:

de Palma.

espiralva ser l’adjudicatària entre els mesos de

febrer i agost de 2012.
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Programa:
Subprogrames:

DINAMITZACIÓ I INTERVENCIÓ SOCIAL
Programes d’activitats preventives, reforç escolar, activitats
d’educació per a la pau i programes socioeducatius.

Tallers que tenen com a denominadors comuns el reforç
Objectiu general:

educatiu, la prevenció de conductes de risc i la promoció
d’habilitats socials.

S’han realitzat tallers de reforç escolar per alumnes d’ESO;
Descripció:

Innovant, taller de competències bàsiques; activitats
esportives per a infants en risc d’exclusió, tallers de ball
modern per a joves amb poques habilitats socials.
Joves amb importants necessitats de reforç educatiu, manca

Població atesa l’any
2012:

d’habilitats socials greus i risc d’exclusió social.

Pressupost total:

26.228,53 €

Aproximadament, 500 persones.

- Centres Municipals de Serveis Socials Litoral Llevant, Ses
Col·laboradors:

Estacions, Ponent, Mestral, Nord, Llevant-Sud i Llevant-Nord
de l’Ajuntament de Palma.
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Programa:
Subprograma:

DINAMITZACIÓ I INTERVENCIÓ SOCIAL
‘Quedam després de classe’ – Ciberaules de Son Gotleu i Verge
de Lluch.
Treballar models d’estil de vida saludable pels infants.

Objectiu general:

Augmentar les competències en habilitats socials i l’autonomia
personal dels menors.
Donar suport educatiu en l’àmbit acadèmic.
La intervenció es centra en 3 subprogrames: reforç assistit, aula

Descripció:

oberta i centre obert. Els 2 primers centrats en reforç educatiu.
Les activitats es desenvolupen de dilluns a divendres a les
tardes, en període lectiu, i als matins, en període no lectiu.
Infants en situació de risc d’exclusió i amb necessitats de reforç

Població atesa l’any
2012:

educatiu importants de les barriades de Son Gotleu i Verge de

Pressupost total:

83.475,19 €

Lluch de Palma.

Programa de l’Ajuntament de Palma i de la Fundació La Caixa i
Finançament:

que es gestiona mitjançant un contracte i conveni en el marc del
programa CaixaPronfància, respectivament.
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Objectiu general:

Donar suport tècnic i de gestió a la resta de programes i serveis.
Des del passat mes de juliol, les nostres oficines s’han traslladat al Casal
de Son Parera fruit d’un conveni de cessió amb l’Ajuntament de Palma.
Cal dir que hem guanyat en espai, es comoditat i en accessibilitat ja que
tot el Casal està adaptat per persones amb mobilitat reduïda.
Ara disposam de:
- Sala d’oficines, amb 6 ordinadors en xarxa i 2 portàtils.
- impressores, escanners, fotocopiadora, projector, enquadernadora,
plastificadora, destructora, etc.

Descripció:

- 3 línies telefòniques digitals, fax i connexió a internet per banda ample.
La secretaria és un espai Wi-Fi.
- espai del PIJ – PIAD, amb taules, premsa diària, dossiers d’ocupació,
habitatge, ..., 2 ordinadors amb connexió a internet i taula per a
consultes
- Sala multiusos per a formacions i tallers de 37m2 amb taules i cadires
que permeten configurar la sala segons necessitats. Està equipada amb 8
ordinadors amb connexió a internet.
- Furgoneta per el desplaçament de persones i material.
Persones que es dediquen al suport dels programes i projectes d’espiral la
seva gestió administrativa:

Recursos
Humans:
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Coordinadora de projectes
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Espiral en Xifres
o Recull d’indicadors
o Distribució d’ingressos i despeses
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Recull d’indicadors 2012


Persones ateses: 18.550 persones ateses.
o

1.374 persones en programes propis.

o

17.176 persones en serveis gestionats.

Hem de destacar que el nombre de persones ateses s’ha reduït considerablement degut a
la caiguda de la demanda d’activitats educatives i de lleure i d’un menor nombre d’usuaris
als punts d’informació, que per una altra banda han augmentat el temps d’ús del servei.



Grau de Satisfacció, la meta pel 2012 era del 80%.

□Interna de tècnics i treballadors:

87%

□OLOA – orientació laboral, usuaris:

84%

□Activitats educatives, mestres:

94%

□Punts Informació, PIJ - PIAD:

97%

□Escoles d’estiu, famílies:

94%

□OBERT, famílies:

86%

□Equipaments socioculturals, usuaris:

90%

□PRISE, equips directius i mestres:

88%



Distribució de despeses (Total despeses: 465.676,18€)



Distribució d’ingressos (Total ingressos: 477.191,87€)
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espiral@espiralonline.org
www.espiralonline.org

espiral@espiralonline.org Telèfon 971.494.494 Fax 971.744.399
Cardenal Rossell, 70 baixos 07007 Coll de’n Rabassa
Secretaria: Golf de Cadis, 1 – Parc de Son Parera

