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Ara que, com diu La Balanguera, giram “la ullada cap enrera” hem optat per fer-ho en clau
positiva i que l’anàlisi no es centri sols en el que ens queda per fer sinó en el camí que hem
recorregut i amb tot el que hem après. I és que fer memòria i avaluar no s’ha de quedar
únicament amb el que resta pendent i s’ha de millorar: ens manca molt per fer, però hem fet
molt.
Hem refermat la nostra aposta pel treball en xarxa participant, com a membres de la comissió
executiva de la Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears, en la organització del XVII
Congrés Estatal de Voluntariat que es celebrà a l’Escola d’Hoteleria, UIB, el passat novembre.
Tornam a ser part de la Junta Directiva d’EAPN – Illes Balears Xarxa per a la inclusió, renovada
fa uns mesos, amb la voluntat de continuar sent membres actius en la lluita activa en favor de
la inclusió i la igualtat d’oportunitats. En clau de territori i comunitat, posarem en marxa un
seguit d’accions a la barriada per tal d’augmentar el coneixement dels nostres programes.
Com veureu, hem centrat esforços en millorar la relació entre el nostre equip tècnic, incloent
preguntes tan directes com ‘què podem fer per la nostra gent? I és que ho tenim clar: tenim un
molt bon equip i el volem cuidar i que es senti part.
Tal i com estava previst, durant l’estiu hem hagut de traslladar les nostres oficines i deixar el
Casal de Son Parera. Un canvi en la regulació de les cessions dels Casals de Barri municipals ha
provocat que no hi poguem tenir les nostres oficines, malgrat el seguim emprant per a molts
dels nostres projectes. Una llàstima, però som positius. Tot canvi suposa una part positiva i
l’hem sabuda trobar: ara som al bell mig de la nostra barriada.
El 2015 serà un any electoral a molts nivells i ja hem participats a diferents espais i trobades
amb candidats i candidates de diferents formacions fent sentir les nostres aportacions en
matèria d’infància, joventut i família. Però per sobre de tot, demanant aplicar la cartera de
serveis socials, que es posi en valor la tasca de prevenció dels projectes socioeducatius amb
infants i joves i que es treballi per a la concertació de serveis com aquests amb entitats no
lucratives.
Hem acabat el 2014 i encarat el 2015 amb un procés de reflexió estratègic que inclou canvis en
la Junta Directiva, la re definició dels nostre programa d’orientació laboral, accions concretes de
suport a les famílies del programa OBERT, elaboració del nou pla de voluntariat i altres que
esdevindran dins el 2015 que no cerquen una altra cosa que oferir millors oportunitats a les
persones que atenem.
La Junta Directiva d’espiral.
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Febrer de 2015

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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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 és membre de la seva comissió executiva des de
2010. La PLAVIB aglutina 28 entitats de voluntariat d’arreu de les Illes.
Fruit de la nostra participació activa, hem fet part de l’organització del
XVII Congrés Estatal de Voluntariat.

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. Som membres de la seva Junta Directiva de manera
ininterrompuda des de l’any 2012 i participam de 3 comissions:
incidència política, contractació i ProInfància.

Belén Sánchez (d), Marga Gayà (e) i Xavier Torrens
(esquena) al Parlament de les Balears a la
signatura del Pacte per a la Inclusió Social entre
EAPN i els partits amb representació al Parlament.

Memòria 2014
Pàgina 6 de 32

Moment posterior a la signatura amb
Maria José Bauzá (diputada PP) i Miquel
Àngel Mas (diputat MES).

A S’Arenal de Palma, a iniciativa de la Fundació La Caixa i l’Ajuntament de Palma, i en xarxa amb
EAPN – Xarxa per a la inclusió, Càritas i la UIB, feim part d’un projecte pilot a 2 anys i amb 50
famílies per a la millora de la situació d’infància en situació de risc.

A les barriades del Coll d’en Rabassa i el Molinar, col·laboram amb l’Associació Picarol en la
recollida d’aliments i roba per a 80 famílies.

També som part activa del recent Grup de Participació Comunitària del Molinar – Coll d’en
Rabassa, amb Centre de Salut, CMSS i altres entitats de barriada. El 2014, aquest Grup va ser
guardonat amb el PRIMER PREMI per a Projectes d’Activitats Comunitàries en Atenció Primària
de la convocatòria 2014 atorgat per la Sociedad Española de Medicina de la Familia y
Comunitaria (semFYC).

També he consolidat la col·laboració amb el programa CapHaces, de la Fundació
amadip.esment, mitjançant el qual persones ateses per amadip.esment dediquen part del seu
temps lliure a accions voluntàries als nostres programes d’oci amb infants.

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’IMAS.
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Punt Informació
Juvenil
Informació
Orientació

Punt Informació
Atenció Dona
FORO - Orientació
laboral

Les persones que atenem diuen....
“Gracias por este servicio que es de mucha utilidad para muchísimas personas”, Punt Informació Atenció a la Dona
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PROGRAMA
Punt Informació Juvenil - PIJ
Punt Informació i Atenció A La Dona - PIAD
OBJECTIU GENERAL
· Augmentar entre els i les 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.
· Donar suport i informació a les dones, cobrint les mancances d’assessorament i informació
que troben les dones, prevenint situacions de risc que es poden provocar per la manca
d’informació.

DESCRIPCIÓ
Servei d’informació dirigida a joves i dones de les barriades del Coll d’en Rabassa i el
Molinar que reculli matèries com l’ocupació, l’habitatge, l’oci i el temps lliure, aspectes
jurídics bàsics, i en general qualsevol tema que afecti i/o preocupi als joves. Aquest servei es
du a terme al Casal de Son Parera, Molinar, i parteix del principi de gratuïtat de les accions
que es desenvolupen.

POBLACIÓ ATESA 2014
660 persones.
Les persones ateses son joves de menys de 30 anys sense estudis finalitzats ni experiència
laboral i persones majors de 40 anys (cada vegada més homes) amb gran experiència
laboral en un mateix sector que ara és troba sense feina i una gran dificultat per trobar-la i
amb el pensament que ja és tard per reorientar-se tant formal com laboralment.

PRESSUPOST I FINANÇAMENT
7.193,63€.
El 100% del cost del projecte és assumit per espiral. Les instal·lacions del Casal de Son
Parera son cedides per l’Ajuntament de Palma.
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PROGRAMA
FORO – formació i ocupació. Orientació laboral per a joves.
OBJECTIU GENERAL
Millora de l’ocupabilitat dels joves i de competències bàsiques i habilitats socials
mitjançant un auto diagnòstic.

DESCRIPCIÓ
Durant 5 setmanes, es desenvolupen accions en grup i desprès diferents accions
individuals (depenent de la necessitat de cada jove).
A les sessions grupals es fan els següents mòduls:
1- Autoconeixements
2- Perfils de feina i ajustament competencial
3- Formació
4- Tècniques de recerca, CV i internet
5- Internet i entrevistes de feina
A les sessions individuals es treballa aspectes més personals amb l’orientadora laboral.

POBLACIÓ ATESA 2014
75 persones
Les persones ateses son joves entre 16 i 25 anys que reuneixen alguna o varies
d’aquestes característiques: en situació d’atur, baix nivell educatiu, manca d’habilitats
socials, beneficiaris RMI, ..... El projecte va reduir activitat a partir del 15 de novembre
per manca de finançament.

PRESSUPOST I FINANÇAMENT
24.222,92€. Espiral aporta un 30% de fons propis. La resta l’Ajuntament de Palma, via
contracte de serveis i subvencions.
Les instal·lacions del Casal de Son Parera son cedides per l’Ajuntament de Palma.
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Obert
Prevenció

FORO - PISE

Inclusió
Igualtat

Ciberaules

Pilot Arenal

Les persones que atenem diuen....
 “Desde que mi hijo ha empezado los repasos y ludoteca tiene mucho cambio, es más responsable, es más
cariñoso, en una sola palabra quiero dar las gracias a todos por el trabajo que han hecho con mi hijo. Mi hijo ya
no es el de antes. “ , família Programa OERT
 “Tienen mucha paciencia y son muy buenas con mi hijo estoy muy contenta con la educadora.”, família
Ciberaula de Verge de Lluc.
 “Que ojala sigan el curso que viene y lo que queda de verano lo pasen bien. Y sobretodo que los profesores
educadores son muy majos.”, família Ciberaula Son Gotleu.
 “El año que viene quiero volver.”; “Más juegos diferentes y más estudio.”, infants del programa pilot a S’Arenal.
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PROGRAMA
PISE – Programa d’Inserció Socioeducativa
OBJECTIU GENERAL
Els joves assumeixin capacitats bàsiques per tal de poder desenvolupar activitats pròpies
del món de lleure i l’animació turística com a jaciment d’ocupació per tal que no surtin
del sistema educatiu formal.

DESCRIPCIÓ
El PISE és un programa d’escolarització compartida on els joves fan part del seu
currículum escolar al seu IES i part a espiral. És una formació centrada en animació
turística per a joves, la llengua estrangera i altres competències bàsiques amb un alt
índex de fracàs escolar, absentisme i inadaptació a l’escola. 15h setmanals d’atenció per
part d’espiral..

POBLACIÓ ATESA 2014
11 joves.
Joves entre 16 i 25 anys que reuneixen alguna o varies d’aquestes característiques: baix
nivell educatiu, manca d’habilitats socials i fracàs i absentisme escolar.

PRESSUPOST I FINANÇAMENT
14.740,94 €.
Programa finançat per l’Ajuntament de Palma mitjançant contracte menor, que acabà el
31/06/2014.
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PROGRAMA
OBERT – Programa d’atenció a la infància i a la família
OBJECTIU GENERAL
Promoure la igualtat d’oportunitats i prevenir situacions de risc social d’infants i joves, al
temps que es promou una conciliació de la vida laboral i la família.

DESCRIPCIÓ
OBERT s’estructura en diferents serveis:
· Servei d’oci i ludoteca. Espai lúdic on desenvolupem habilitats socials i activitats de
lleure educatiu. El jocs com a eina d’aprenentatge.
· Servei de suport a l’estudi. Dirigit a infants de primària i a joves de secundària, espais de
reforç educatiu i tècniques d’estudi per lluitar contra el fracàs i l’abandonament escolar.
· Servei d’acompanyament, s’organitza un servei de recollida dels infants a diferents
centres de la barriada cap al CEIP Coll d’en Rabassa, on hi ha la resta de serveis.
El programa OBERT està pensat per a famílies en situació de risc d’exclusió, però també a
altres perfils per tal de fer d’OBERT un espia el més normalitzat possible.

POBLACIÓ ATESA 2014
168 infants i joves; 67 famílies en total.
Infants i joves de les barriades del Coll d’en Rabassa, Molinar, Can Pastilla en situació de
risc d’exclusió i necessitats de reforç educatiu.

PRESSUPOST I FINANÇAMENT
38.496,78 €. Ajuntament de Palma 69%, via subvenció i contracte de serveis; espiral amb
fons propis, 21%. El 10% restant és de quotes de les famílies ateses, en el % no becat.
Programa cofinançat per espiral i l’Ajuntament de Palma, mitjançant subvenció i
contracte menor per al servei de suport a l’estudi.
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PROGRAMA
Ciberaules de Son Gotleu i Verge de Lluc. Programa ‘Quedem després de classe’
OBJECTIU GENERAL
Treballar models d’estil de vida saludables pels infants.
Augmentar les competències en habilitats socials i l’autonomia personal dels menors.
Donar suport educatiu en l’àmbit acadèmic.

DESCRIPCIÓ
La intervenció es basa en model d’acció social del programa CaixaProinfància i es centra
en 3 projectes: reforç assistit, aula oberta i centre obert. Els 2 primers centrats en reforç
educatiu però amb tots des de l’òptica del lleure educatiu i el joc com a eina
d’aprenentatge.
Les activitats es desenvolupen de dilluns a divendres a les tardes, canviant als matins en
període no lectiu. És un programa amb una intensitat d’atenció alta: 17’5h setmanals.
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.

POBLACIÓ ATESA 2014
54 infants de les barriades de Son Gotleu i Verge de Lluc, Palma, en situació de risc
d’exclusió social i amb necessitats de reforç educatiu i habilitats socials molt importants.

PRESSUPOST I FINANÇAMENT
87.447,11 €.
Iniciativa conjunta de l’Ajuntament de Palma i Obra Social “La Caixa”, programa
CaixaProinfància, i que gestiona espiral mitjançant contracte amb Ajuntament de Palma i
conveni amb Fundació La Caixa.
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PROGRAMA
Projecte pilot lluita pobresa infantil barriada S’Arenal, Palma.
OBJECTIU GENERAL
Millorar la situació de les famílies de S’Arenal per tal de trencar situacions de risc
d’exclusió, en especial, d’infants i joves fins els 16 anys.

DESCRIPCIÓ
El programa treballa de manera estable amb 42 famílies que ja disposen de pla de feina
amb alguna de les entitats amb qui es treballa en xarxa.
Aquest 2014 s’ha constituït la Taula d’Infància de S’Arenal, que aglutina entitats, serveis i
programes que es duen a terme a la barriada.
espiral forma part del grup impulsor del programa, conjuntament amb l’Ajuntament de
Palma, Fundació La Caixa, EAPN – Illes Balears, UIB i Càritas.
Les famílies reben suport i serveis d’oci i temps lliure, reforç educatiu, tallers d’habilitats
familiars, atenció psicosocial, psicomotricitat, activitats esportives i mediació per accés al
mercat laboral.
espiral gestiona els serveis de reforç educatiu per infants de primària i activitats d’oci i
temps lliure per a etapes d’educació infantil i 1er cicle de primària, amb més de 32h
setmanals d’intervenció. Els mesos de juny i juliol, hi ha colònies urbanes.

POBLACIÓ ATESA 2014
42 famílies amb més de 70 infants.
Infants i joves de les barriades de S’Arenal, Palma,

PRESSUPOST I FINANÇAMENT
70.543,72 €
Obra Social “La Caixa” i espiral tenen un conveni, en el marc del programa
CaixaProinfància, i finança el 100% de les activitat gestionades per espiral.
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PROGRAMA
Amb mesura – accions per a joves amb mesures judicials
OBJECTIUS GENERALS
Donar una resposta socioeducativa a les diferents mesures imposades pels jutjats de
menors. Servir de reforç als diferents serveis i programes de la Fundació S’Estel durant el
període no lectiu. Afavorir la integració social i educativa dels menors a partir de les seves
capacitats.

DESCRIPCIÓ
El programa ha ofert als diferents professionals de la Fundació S’Estel recursos i activitats
en grans blocs: natura i aventura, reforç en competències bàsiques i expressió artística i
corporal i noves tecnologies.
S’han realitzat més de 800h de sessions amb joves de Es Pinaret, mesures de règim
tancat, i el CIS, règim obert.

POBLACIÓ ATESA 2014
501 joves de 14 a 21 anys.
Joves de Mallorca amb condemna ferma, mesures judicials, de règim obert i tancat, i amb
grans necessitats de treballar hàbits socials, assumir responsabilitats, etc.

PRESSUPOST I FINANÇAMENT
44.496,79 €.
Contracte amb la Fundació S’Estel de la Conselleria de Família i Serveis Socials.

Sortida dels i les joves de ‘Es Pinaret’ amb La Balear.
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Dinamitzar
Sensibilitzar
Afavorir

Casal de les
Dones

Les persones que atenem diuen....
 “Voldria més tallers tipo autoestima. Molt agraïda al Casal per les seves activitats i el seu tracte tan especial.”,
Casal de les Dones
 “Tots els tallers fets al casal m'han agradat molt. Aquest trimestre hi ha més activitats i m'he apuntat a molts.”,
Casal de les Dones
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PROGRAMA
Casal de les Dones
OBJECTIUS GENERALS
Espai de trobada, realització i dinamització d’activitats de les associacions de dones
legalment constituïdes i de l’Institut Balear de la Dona per a la promoció de la igualtat, la
prevenció de la violència de gènere en coordinació amb altres entitats i institucions.

DESCRIPCIÓ
L’Institut Balear de la Dona estructura el Casal en 4 programes: disposició d’equipaments
i recursos; activitats, informació, sensibilització i educació i formació de dones; biblioteca
especialitzada; gestió interna del Casal.
S’ofereix un programa d’activitats, permanents i puntuals, proposades tant pel propi
Casal de les Dones com per les associacions de dones amb seu al casal.
El casal està obert de dimarts a divendres matí i tarda i dilluns a la tarda.

POBLACIÓ ATESA 2014
10.171 dones
Dones d’edat mitjana alta, principalment residents a Palma. També entitats de dones
amb seu al propi Casal de les Dones.

PRESSUPOST I FINANÇAMENT
39.621,01 €.
Espiral gestiona aquest servei de l’Institut Balear de la Dona des de 2010. L’octubre 2014
ha començat un nou contracte.

Activitat conjunta Espai Jove Llevant

Tertúlia amb Isabel Llinàs i
Maria Pau Janer
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Taller Risoteràpia

Escoles Estiu, Nadal, Pasqua

Valors

Activ. Educatives

vivències
natura

Campaments

Diades i activitats puntuals

Les persones que atenem diuen....
 “Les monitores han estat molt indicades i entregades al grup. Molt dolces amb els infants (són petits) i això ha
fet que l'estada hagi estat molt adequada. Molt bé. Gràcies per tot.”, minicampament CC Sagrat Cor.
 “La valoració és molt positiva. Els monitors del campament han estat pendent en tot moment dels nins/nines i
els han engrescat durant totes les activitats fetes. Gràcies!!”, minicampament CC Juan de la Cierva.
 “Valoram molt la bona organització durant l'activitat i la bona predisposició i tracte amb els nins i nines. Hem
trobat a faltar un taller, o manualitat una mica més elaborat, però els nins han disfrutat molt i repetirem
segur!!”, minicampament CEIP Puig de Sa Ginesta
 “Mesclar tants de grups de nins de diferents edats fa que no totes les activitats funcionin i s'adeqüin bé. Bona
participació i molt bon grup de feina.”, equip monitors CEIP Mª Antònia Salvà.
 “Hem vingut per segon any consecutiu perquè al nin li agrada molt i estam molt contents. Gràcies!!!”, família
OBERT a l’estiu, escola d’estiu Coll d’en Rabassa.
 “S'ho ha passat molt bé!. Han fet coses apropiades a la seva edat.”; “La meva filla ha vengut encantada
Gràcies!!”, famílies Escola d’Estiu CN Cala Gamba
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PROGRAMA
Escoles d’Estiu, Nadal i Pasqua
Activitats educatives per a centres escolars (minicampaments, jocs solidaris, ...)
Campaments
Diades i activitats puntuals
OBJECTIUS GENERALS
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 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, 2 campaments d’estiu, 20 minicampaments, 3 escoles
matineres i diverses activitats puntuals.
Aquest 2014, hem recuperat la proposta ‘Jocs Solidaris: treballant valors sense sortir del
centre’, amb 6 sessions.

POBLACIÓ ATESA 2014
5.142 participants.
Infants i joves. També activitats dirigides a famílies per a promoure el joc entre pares i
mares i els seus fills.

PRESSUPOST I ACTIVITATS
81.510,47 €.
- Club Nàutic de Cala Gamba, Escola d’Estiu
- Ajuntament de Santanyí, Escola d’Estiu de Calonge.
- ADIBA, Associació de persones diabètiques, campament d’estiu
- ABICA, promoció de la música. 1 campament d’estiu
- AMIPA CP Coll d’en Rabassa i espiral, escola d’estiu del Coll d’en Rabassa,
- 20 centres escolars de Mallorca per minicampaments (activitats de 2 dies),
- CEIP Coll d’en Rabassa, CEIP Gaspar Sabater i CEIP Es Vivero, servei d’escola matinera.
- Fundació Heura 1, Col·legi Pedro Poveda, activitats extraescolars.
- ‘Jocs Solidaris’, CEIP de Pràctiques i Pedro Poveda
- diverses diades i activitats puntuals: Ajuntament de Santanyí, Institut Balear de la Dona,
Autoritat Portuària de les IB, etc.
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Servei d'Assessorament
Associacions
Capacitar
Acompanyar

Programa Pont

Assessorar
Assistències tècniques

Les persones que atenem diuen....
 “Estoy muy contenta con "Miguel" creo que es un gran profesional y una gran persona.”, alumna curs PONT.
 “Me gustaría hacer más cursos y mejorar en matemáticas. Me gustaría poder sacarme el graduado.”, alumne
del curs PONT.
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PROGRAMA
Servei d’Assessories per a Associacions
OBJECTIUS GENERALS
Afavorir i enfortir el teixit associatiu mitjançant un servei d’assessories que els permeti
fer consultes sobre el seu règim jurídic i funcionament diari.

DESCRIPCIÓ
Mitjançant telefonades o correus electrònics, les entitat 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. També hi ha la possibilitat de fer
sessions presencials.
Aquest 2014 hem iniciat la realització de Seminaris específics sobre aquesta temàtica
amb 2 accions:
· Seminari marc jurídic del menor
· Seminari novetats fiscals per entitats no lucratives.

POBLACIÓ ATESA 2014
14 assessoraments i 38 participants als seminaris.
Persones voluntàries, associades o personal tècnic d’entitats no lucratives de les Illes.

PRESSUPOST I FINANÇAMENT
1.482,23 €. espiral ha assumit el 100% del cost d’aquest programa amb fons propis.

Seminari fiscalitat entitats no lucratives, en
col·laboració amb DMS Consulting, SL
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PROGRAMA
Programa PONT – accions anivellació i capacitació competències bàsiques.
OBJECTIUS GENERALS
Millorar la capacitació de persones en risc d’exclusió social en competències bàsiques per
a facilitar, entre d’altres, l’accés a accions formatives amb requisits d’entrada.

DESCRIPCIÓ
Els ‘PONT’ s’estructuren en 3 blocs de continguts: lectoescriptura, operacions
matemàtiques bàsiques i NNTT (correu electrònic, alta i perfil SEPE, borses de feina). Es fa
una prova de nivell i una prova final.
El 2015 s’han dut a terme 3 accions de 80h de mitjana. Respecte el PONT 2013, la
intensitat d’aquestes accions s’ha doblat.

POBLACIÓ ATESA 2014
38 persones.
Població amb un molt baix nivell acadèmic i amb poques oportunitats d’accedir a llocs de
treball i/o formacions mínimament qualificades. Aquest 2014 més del 60% de les
persones ateses eren d’ètnia gitana o de països de l’Àfrica.

PRESSUPOST I FINANÇAMENT
6.154.27 €
Subvenció de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament de Palma, via convocatòria de
subvencions d’interès social. espiral ha aportat gairebé el 30% del cost amb fons propis.
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Organigrama
gestió

Àrea Tècnica

Transparència
Responsabilitat

Indicadors generals
Informació econòmica

Memòria 2014
Pàgina 24 de 32

Assemblea
General

Junta Directiva

Direcció

Serveis Informació
Orientació Laboral

Equipaments
socioculturals
Activitats
Educatives i de
Lleure

Intervenció
socioeducativa
Formació i
Assessorament

Suport Tècnic

Consolidat aquest organigrama, continuem aprofundint en la millora de la organització interna i en
la qualitat dels nostres projectes i intervencions.
Pel que fa la gestió dels nostre equip humà, destacam l’aprovació del Pla d’Igualtat d’espiral, que
s’ha desenvolupat en col·laboració de tot l’equip, i que el 100% de la formació interna s’ha fet un
funció de les necessitats formatives de l’equip. També hem realitzat la primera trobada conjunta
de tots els professionals d’espiral en el marc del conjunt d’accions per a fer d’espiral el millor espai
de feina possible. Volem tenir cura del nostre equip de la mateixa manera que ho feim amb les
persones que atenem.

Memòria 2014
Pàgina 25 de 32

En compliment del nostre Pla d’Igualtat 2014 – 2016, aquest és el resum de les accions
realitzades al si de l’equip tècnic d’espiral.
NOMBRE TOTAL D’ACCIONS IMPLANTADES PER ÀREA
Àrees d’actuació

Accions noves
Revisió trimestral de les accions del pla.

Accés a l’entitat i cultura
d’igualtat

Presentació dels resultats del pla juntament amb la memòria de l’entitat.
Revisió de documents de l’entitat.

Condicions de treball
Promoció i formació

Facilitar el treball online als llocs de feina on és possible.
Realització del document resum de les accions en matèria d’igualtat 2014
Dades segregades per sexes en relació a les formacions
Difondre el pla d’igualtat i les accions previstes entre tota la plantilla de l’entitat.

Ordenació del temps de
feina

Facilitar horari flexible en aquells llocs de feina que sigui possible.
Facilitar la redistribució horària per tal d’atendre a familiars

Comunicació i ús no
discriminatori del
llenguatge

Elaboració i distribució del document “recomanacions per a un llenguatge no
sexista”

PERSONES BENEFICIARIES PER SEXE
Accions

Dones

Homes

Difusió document resum de les accions en matèria d’igualtat 2014

Tota la plantilla

Presentació resultats del pla juntament amb la memòria de l’entitat

Acció realitzada

Total

Facilitar el treball online als llocs de feina que ha estat possible

1

2

3

Facilitar horari flexible o redistribució als llocs de feina que sigui possible.

1

1

2

Distribució document “recomanacions per a un llenguatge no sexista”

Acció realitzada

Total de les 4 accions formatives durant l’any
TOTAL
Subvencionat per:
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11

21

32

13

24

37

OBJECTIU GENERAL
Donar suport tècnic i de gestió als departaments i programes d’espiral. També la gestió
administrativa i econòmica general de l’entitat.
DESCRIPCIÓ
El passat mes de juny de 2014, l’Ajuntament de Palma no renovà el conveni de cessió
del Casal de Son Parera i les nostres oficines es traslladaren a la nostra seu social,
carrer José Vargas Ponce. Al Casal de Son Parera hi continuam desenvolupant
programes i serveis.
Les noves oficines disposen de:
- Espai de treball per a 6 persones, tots amb ordinadors en xarxa i internet
- Despatx per a reunions d’equip o entrevistes individuals amb famílies
- Magatzem
- VPN, servidor, connexió Wi-Fi
- Impressora, escàner, plastificadora, enquadernadora, destructora, ...
- 4 línies telefòniques digitals i centraleta
- Petita biblioteca de recursos de lleure, intervenció socioeducativa, gestió
d’entitats, etc.
- Furgoneta de fins a 9 places per a activitats.
RECURSOS HUMANS
Perfils de què es disposa per al suport de gestió i administratiu de tota l’entitat:
 Direcció
 Projectes
 Gestió de RR.HH.
 Tècnic de gestió i serveis generals
 Auxiliar administratiu
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PERSONES ATESES: 16.942 persones
Després d’anys de tendència negativa pel que fa a les persones ateses, l’any 2014 hem augmentat un
4,8% el nombre de persones ateses respecte 2013.
Però per a nosaltres, la dada més important és que continuam augmentant el nombre de persones
ateses a programes amb molta intensitat d’atenció: intervenció socioeducativa, orientació laboral i
formació. Especialment satisfets de triplicar el nombre de persones ateses a programes d’intervenció
socioeducativa.

GRAU DE SATISFACCIÓ PERSONES ATESES: 93%, mitjana

 Serveis Informació i Orientació

93%

Activitats Educatives i de Lleure

91%

 Intervenció socioeducativa:

93%

 Formació i Assessorament:

93 %

 Equip. socioculturals, activitats

97%

 Clima laboral intern espiral

79 %

En comparació a 2013, tots els departaments han millorat la mitjana, mentre que a nivell de
clima laboral, repetim la mitjana de 2013
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Coherents amb la voluntat de ser el més autosuficients econòmicament, des de sempre hem
defensat la capacitat de generar recursos mitjançant la gestió de serveis per a tercers de
manera que siguem capaços de disposar de recursos propis per al cofinançament de
programes. No defugim de les subvencions, ni molt manco, però creiem que per a la salut
econòmica de la nostra entitat, no hi hem de dependre. D’aquesta manera, el nostre
finançament via subvencions no ha superat mai el 22% i el passat 2014 va ser l’exercici amb
menor pes en quant a la nostra estructura d’ingressos: un 7%.
Com veureu, l’any 2014 ha estat positiu en quant a resultats i això ens permet anar augmentant
el nostre fons social.
El repte continua sent la consolidació de fonts de finançament privades, via convenis amb
entitats privades (altres fundacions) i donants.

DISTRIBUCIÓ DE DESPESES: 451.110,79 €

0,2%
83,2%

0,2%

14,9%

0,1%
Recursos humans

Desp. Explotació

Amortitzacions

Tributs

Financeres

Extraordinàries

1,4%

DISTRIBUCIÓ D’INGRESSOS: 454.711,14 €

0,0%
7,1%

30,3%

Subvencions

 Públiques
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 Privades

0,7%

61,9%

Gestió de Serveis

 Sector Públic

 Sector Privat

Altres



I el següents centres educatius:
CEIP Coll d’en Rabassa, Palma
CC Sagrat Cor, Llucmajor
CC Beat Ramon Llull, Inca
CEIP Mitjà de Mar, Portocristo
CEIP St. Bartomeu, Alaró
CEIP Jaume Fornaris, Son Servera
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CEIP Gaspar Sabater, Palmanyola
CEIP Gabriel Comes i Ribas, Esporles
CEIP Mª Antònia Salvà, Son Sardina
CC St. Alfons, Felanitx
CC Escola Nova, Porreres
CEIP Puig de Sa Ginesta, Calvià

CC Pedro Poveda, Palma
CEIP Porta des Moll, Alcúdia
CC Juan de la Cierva, Palma
CEIP Badies, Llucmajor
CC La Salle, Inca
CEIP Sa Graduada, Sa Pobla

l@epiralonline.org
www.espiralonline.

g

Carrer José Vargas Ponce, 10
Coll d’en Rabassa, Palma
Telèfon 971 494 494
Fax 971 744 399
espiral@espiralonline.org
www.espiralonline.org
@Espiralonline
www.facebook.es/espiralserveisjoventut

