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No és senzill triar paraules que descriguin tot un any de feina intensa, però les imatges 

que acompanyen aquestes línies hi tenen molt a veure. 

Som una entitat petita i jove (2003), però també: 

 estam fermament compromesos amb el treball amb i per a la infància 

 Treballem amb i pel territori,  per ampliar la nostra base social 

 Creiem en el treball en xarxa amb altres agents i entitats, perquè així no sols 

sumam sinó que multiplicam. 

I és a partir d'aquesta mirada que entenem la nostra missió, 

visió i valors. Hem fet grans passes durant aquest 2015 per 

augmentar el nostre arrelament al territori, intensificant el 

treball en xarxa i ‘sortint al carrer’.  Si vos animau a continu-

ar llegint, veure el que estam aconseguint. I parlam en pre-

sent perquè la nostra, com la de tantes altres entitats soci-

als, és una tasca que barreja una cursa de fons amb un reg 

per degoteig: és una tasca llarga, que requereix esforç cons-

tat i amb resultats a curt i llarg termini però molt impor-

tants.  

Però a banda de sortir al carrer, també hem mirat camp a 

dins. El 2015 hem canviat la junta directiva i establert un 

equip de direcció pel dia a dia, hem augmentat els canals de 

comunicació interna i hem possat les bases per un 2016 amb més canvis interns amb 

una finalitat concreta: millorar la situació de les persones que atenem, en especial els 

infants. 

De nou, volem acabar agraint la confiança d’aquelles entitats, institucions i persones 

amb quin compartim reptes, però, sobretot, volem agrair la impressionant i silenciosa 

tasca del nostre equip: ells i elles ho fan possible. 

Junta Directiva d’espiral 

“Tot sembla imposible“Tot sembla imposible  

fins que es fa”fins que es fa”      
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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 par-

ticipació 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 com-

plir 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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Res del que hem fet i res del que veure a partir d’ara, pot tirar endavant sense un gran equip, sense unes 

persones excepcionals. 

Som un grapat persones que creiem en el que fem, en el futur de la infància, i en la igualtat d’oportunitats.  

Una vegada més, GRÀCIES EQUIP!! 

Sobre l’equip d’espiral 

Durant el 2015 l’equip ha tengut 26 persones de mitjana, de les que el 78% ja era a l’equip el 2014. 

De tot l’equip, un 66% son dones.  

El perfil majoritari, 67%, és el de titulat de grau com educació social, psicopedagogia, treball social, pedago-

gia,  magisteri, relacions laborals i dret. Un 16% tenen estudis de formació professional superior: activitats de 

natura, animació sociocultural, administració i finances.   

Prop de 3/4 de l’equip te titulacions en l’àmbit del temps lliure i han estat, o encara hi estan, en actiu en as-

sociacions de lleure educatiu. 

 

Formació interna 

En el marc del pla de formació 2015, 

hem fet 350h de formació en temàti-

ques tant d’intervenció com de gestió. 

Satisfacció interna 

La mitjana global és del 78%, amb cap 

valor per sota del 74%.  Els aspectes 

més ben valorats son l’existència d’es-

pais per a propostes i coordinació in-

terna. 

66% de dones a l’equip 

67% titulats de grau 

26 persones de mitjana 

32 persones voluntàries 
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Més implicats a la PLAVIB 

Creiem en un voluntariat que transformi realitats properes a 
partir d'actituds actives i participatives. I tant és així que conti-
nuam fent equip a la comissió executiva i, des del mes de maig 
de 2015, hem assumit la presidència de la Plataforma del Volun-
tariat de les Illes Balears durant 2 anys.  
També participam a la comissió de formació de la PLAVIB. 

Compromesos amb EAPN  

EAPN Illes Balears—Xarxa per la inclusió està formada per  15 
entitats que  treballam per la eradicació de la pobresa. Continu-
am fent para de la seva junta directiva com a vocals i a les co-
missions de contractació, incidència social, seguiment del Pacte 
per a la Inclusió de l’Ajuntament de Palma i Comissió Cai-
xaProinfància. 

Trobada d’entitats d’infància 

Trobam a faltar un espai de trobada d’entitats de les entitats que 
treballam amb infància i adolescència, un espai transversal on 
ens trobem entitats que treballam des de diferents perspectives: 
lleure, pobresa infantil, drets dels infants, menors tutelats, tre-
ball comunitari, ... 
Així, trobant la complicitat d’UNICEF i la ODDM (Oficina Defensa 
Drets del Menor) i amb la col·laboració de l’IRIE—UIB, el mes de 
maig vàrem impulsar la primera trobada, amb  12 entitats i 3 ad-
ministracions. 

Signatura del Pacte Municipal Inclusió Social Palma 

Reunió Comisisó Executiva PLAVIB 

http://plataformavoluntariat.org/ca/
http://xarxainclusio.org/
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Fent barriada! 

Volem augmentar la nostra base social i promoure el sentiment de 
barriada. Per aquest motiu, espiral surt al carrer, literalment, un 
mínim de 2 vegades l’any. 
El mes de maig, jugàrem i  explicarem els nostres programes a més 
de 40 famílies al Parc de l’Estació del Coll.  
El dia 24 d’octubre, #totsambobert I Cursa Popular i Solidària a fa-
vor d’OBERT. Més de 180 inscrits, entre infants i adults, 150 plats 
de fideuada i, el més important, trobant complicitats amb comer-
ços de la barriada que varen fer possible una rifa solidària especta-
cular. 

El que no es conta, no compta 

Un dels nostres reptes és poder transmetre i explicar tot el que fem 
i com ho fem, sobretot a l’era de les xarxes socials. I per això cal 
comptar amb experts que ens ajudin a contar què fem per poder 
comptar cada vegada més. Des del mes d’octubre’15, hem incorpo-
rat un responsable de comunicació i community manager.  
Encara no ens seguiu a Facebook i Twitter?  ;)  

Innovant en lleure educatiu 

Un cop més, hem estat capaços de combinar necessitats de concilia-
ció familiar, educació en valors i diversió: COOKids, cuina a l’es-
tiu. Alimentació saludable, esforç, feina en equip, coneixement 
dels nostres productes i tot amb un Xef professional.  
Encara no has vist el reportatge de l’activitat a youtube? 

Treball en xarxa 

Fent barriada 

Impulsant espais entitats infància 

Comunicant 

https://twitter.com/search?q=%23totsambobert&src=typd
https://www.facebook.com/espiral.serveisjoventut/
https://twitter.com/Espiralonline
https://www.youtube.com/watch?v=Vr6qyuVyjS0&feature=youtu.be
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Finalitats del programa 

Augmentar entre les persones ateses la seva autonomia facilitant l’accés a 

la informació, promovent actituds actives i participatives i col·laborant en 

el seu procés d’integració ciutadana. 

Dades generals 

En funcionament des de l’any 2007. 

L’atenció directa es realitza al Casal de Barri de Son Parera, La Gruta, i a la 

nostra secretaria. El servei és obert a qualsevol persona, bàsicament del 

Coll d'en Rabassa, Molinar, Arenal, Ca'n Pastilla i altres barriades del vol-

tant. 

Responsable del programa: Lucía Vicente, responsable del departament. 

Equip tècnic. 1/3 de jornada de la responsable del departament, orienta-

dora laboral, informadora juvenil i diplomada en Relacions Laborals, amb 

el suport de l’equip de secretaria. 

Pressupost i finançament 

19.727,12 €, import conjunt amb la resta d'accions del programa FORO. 

Ajuntament de Palma, cessió Casal de Barri Son Parera i un 49% del cost. 

Conselleria de Serveis Socials i Cooperació de la CAIB, amb un 45% del cost 

Fons propis d’espiral, un 6% del total 
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Perfil de persones ateses 

Persones amb baixa qualificació acadèmica, la majoria sense ESO. Manca 

d’habilitats de recerca activa i sense possibilitat d’accés a ordinadors amb 

connexió a internet, d’impressió de CV o d’espais d'auto consulta supervi-

sats. 

Serveis del programa  

En el marc del Programa FORO, oferim serveis d’Informació i orientació 

sobre ocupació, habitatge, formació, oci i temps lliure, habitatge, ... 

Espai amb ordinadors i connexió a internet i possibilitat de realitzar tele-

fonades relacionades amb ocupació, formació i habitatge. 

Suport a gestions sol·licitud i renovació prestacions i altres tràmits onli-

ne. 

Enviament de CV per correu electrònic o fax. 

Espai d’auto consulta amb premsa diària i dossiers específics sobre ocu-

pació, formació, habitatge, salut, ... 

Som part de la Xarxa INFOJOVE del Govern de les Illes Balears. 

Vies d’entrada  

No hi ha cap requisit d’entrada i qualsevol persona interessada serà ate-

sa dins els horaris d’atenció. 

A l’equip tècnic d’altres entitats i serveis socials que vulguin derivar per-

sones a aquest servei, únicament han de contactar amb la responsable 

del programa: programes@espiralonline.org  

300 persones ateses 

+ 400h d’atenció 

89% de satisfacció 

I al 2016... canvi d’imatge! 
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Finalitat del programa 

El programa FORO esta dirigit a persones en situació de risc d’exclusió i necessi-

tats d’incorporació social de les barriades del nostre entorn mitjançant accions 

d’anivellació i capacitació i sessions d’orientació laboral. 

 

Dades generals 

El programa es va iniciar l’any 2007. 

El servei es desenvolupa a les nostres oficines, sobretot les sessions indi-

viduals d'orientació laboral, mentre que les sessions grupals i les accions 

Pont es fan al Casal de Barri de Son Parera 

Responsable del programa: Lucía Vicente, responsable del departament. 

Equip tècnic. 1/3 de jornada de la responsable del departament, orienta-

dora laboral, informadora juvenil i diplomada en Relacions Laborals, amb 

el suport de l’equip de secretaria. 

 

Pressupost i finançament 

19.727,12 €, import conjunt amb la resta d'accions del programa FORO. 

Ajuntament de Palma, cessió Casal de Barri Son Parera i un 49% del cost. 

Conselleria de Serveis Socials i Cooperació de la CAIB, amb un 45% del 

cost 

Fons propis d’espiral, un 6% del total 
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Perfil de persones ateses 

La gran majoria de persones que atenem a FORO tenen vàries d'aquestes caracterís-

tiques, en alguns casos, més de 4.  

Son persones amb baixa qualificació, i amb manca d’habilitats socials i laborals, fruit 

d’anteriors ocupacions precàries i poc qualificades, aturats de llarga durada, joves 

d’entre 16 i 30 anys amb rebuig al sistema educatiu i nul·la motivació per a la forma-

ció. 

Serveis del programa  

Projecte de formació: Curs ‘Pont’ accions d’anivellació en competències lin-

güístiques i matemàtiques bàsiques, a més d’una introducció a informàtica en-

focada a la recerca activa de feina. Altres anys he pogut fer mòduls formatius 

d’entre 150 i 200h de durada. 

Projecte d’Orientació i inserció laboral: actualment es fa mitjançant sessions 

individuals, ja que les persones que atenem presenten dificultat per  treballar 

en grup i el grau de compliment dels plans de feina és més eficient. En notar 

progressos, es deriven a altres serveis o accions formatives. 

Tallers pre-laborals: dins l’espai d’auto consulta dels nostres serveis d’informa-

ció (PIJ – PIAD),  es creen espais supervisats i/o en grup. La majoria d’aquestes 

persones pot ser que preguin part de processos d’orientació laboral però no 

disposen d’espais ni mitjans per accedir a internet o bé no tenen el suport adi-

ent per a fer aquestes accions de manera autònoma. Total de participants que 

es preveu 80 persones des de gener a octubre de 2015. 

Vies d’entrada  

Les persones interessades es poden adreçar directament a espiral o poden venir 

derivades del serveis socials municipals o per altres entitats. 

53 persones ateses 

100% superen prova final 

PONT 

Membres de la xarxa entitats 

Orientació laboral de Palma 
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Finalitat del programa 

OBERT és un projecte socio educatiu per a famílies en situació de risc 

d’exclusió i/o amb necessitat de conciliació de la vida laboral i familiar i 

que promou la igualtat d’oportunitats entre els infants. 

Dades generals 

El programa es va iniciar l’any 2008. 

OBERT es dur a terme a la barriada del Coll d’en Rabassa, entre el CEIP 

Coll d'en Rabassa i les nostres instal·lacions. Venen infants i famílies 

del Coll, Molinar, Ca'n Pastilla i altres barriades properes. 

Responsable del programa: Belen Sánchez, responsable departament 

Equip tècnic. Responsable del programa (educadora social i psicopeda-

goga), coordinant equip, relacions i entrevistes amb famílies i entitats 

derivadores. 2 titulades de grau, una per cada servei. L’equip és esta-

ble des de fa 4 anys. Amb el suport administratiu i de gestió de l’equip 

de secretaria. 

Pressupost i finançament 

56.688,80€ 

Fundació “La Caixa”, via conveni, 47% del total 

Ajuntament de Palma, via subvenció,  31% del total 

Quotes famílies no becades, 10% del total. 

Espiral, fons propis, 12% del total. 
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Perfil de persones ateses 

OBERT és un programa inclusiu on atenem infants d’entre 3 i 12 anys. Hi 

ha famílies que tenen la necessitat de venir a OBERT per motius de concili-

ació de vida laboral i d’altres que tenen una necessitat derivada de situaci-

ons de risc d’exclusió social.  

A partir  de l'entrevista inicial i de la informació del treball en xarxa amb 

centres educatius i serveis socials,  establim plans individuals d’intervenció 

segons cada necessitat. 

Serveis del programa  

Servei de Ludoteca. El joc com element educatiu per a treballar valors, 

habilitats socials, etc. De dilluns a divendres entre les 15’30 i les 18’30 se-

gons necessitats.  

Servei de suport. Tècniques i suport a l’estudi en grups reduïts i en dues 

opcions: 2h setmanals o un intensiu de 4h setmanals. Fruit del treball en 

xarxa amb serveis socials municipals, OBERT atén tota la demanda del ter-

ritori de suport a primària, mentre que el serveis municipals,  atenen joves 

de secundària. 

OBERT a l’estiu, Nadal o Pasqua. Coincidint amb períodes no lectius, el 

servei de ludoteca passa al matí amplia horaris des de les 7’30 fins les 16h, 

segons necessitats de cada família. 

Vies d’entrada  

Les famílies es poden adreçar directament a espiral o poden venir deriva-

des del serveis socials municipals, els centres educatius o per altres enti-

tats que realitzen intervencions al territori. obert@espiralonline.org 

199 infants atesos 

67 famílies 

+60% milloren rendiment acadèmic 

96% de satisfacció 
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Finalitat del programa 

La Cibercaixa—quedam després de classe és un programa conjunt entre 

Fundació La Caixa i l’Ajuntament de Palma per treballar models d’estil de 

vida saludables i augmentar les competències en habilitats socials i 

l’autonomia personal dels infants. 

 

Dades generals 

Des d’espiral gestionam l'atenció directa de les cibercaixes de Verge 

de Lluc i de Son Gotleu des de l’any  2012. i estan obertes de dilluns a 

divendres de les 16 a les 19’30h. 

El programa atén infants derivats pels serveis socials de l’Ajuntament 

de Palma i de Càritas Mallorca  en un grau d’intervenció molt alt. 

Responsable del programa: Xavier Torrens, director 

Equip tècnic. Responsable del programa, coordinant equip, relacions 

amb entitats derivadores. L’equip d’atenció directa és de 3 persones a 

cada centre amb perfil d’educació social, treball social, psicologia i pe-

dagogia. Amb el suport administratiu i de gestió de l’equip de secreta-

ria. 

 

Pressupost i finançament 

El 100% del cost està assumit per la Fundació La Caixa mitjançant el pro-

grama CaixaProinfància. L’any 2015,  87.689,23 €. 
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Perfil de persones ateses 

Majoritàriament, infants de 6 a 12 anys, amb alguns casos d’entre 3 

i 5 anys. Son famílies amb un grau de vulnerabilitat important.  

Els infants tenen mancances d’habilitat socials i d’adults referents 

durant els tardes, acompanyades necessitats de reforç educatiu.  

Pren especial importància el treball en xarxa entre les entitats que 

atenem cada família: serveis socials de l'Ajuntament de Palma, Càri-

tas, centres escolars i l’equip d’espiral. Fruit d'aquesta coordinació, 

es fan plans educatius individual i contractes pedagògics on s’impli-

ca a la família. 

Serveis del programa  

D’acord amb el model d’acció social del programa CaixaProinfància, 

es fa reforç educatiu i s’utilitza el joc com a eina socialitzadora. Des 

del mes d’abril, feim part de la segona fase del programa “Tens Ta-

lent” amb què es pretén descobrir el potencial dels més petits, 

desenvolupar-lo i posar-lo al servei de la comunitat. 

La CiberCaixa te un espai d’informàtica, un espai d’audiovisuals i 

racons de lectura i de jocs. 

En períodes d’horari no lectiu, la cibercaixa adapta el seu horari als matins 

per afavorir una conciliació familiar. 

Vies d’entrada  

Únicament per famílies ateses a alguna de les entitats derivadores: Ajunta-

ment de Palma o Càritas Mallorca. 

85 infants atesos 

17’5h setmanals d’atenció 

+70% milloren rendiment acadèmic 

93% de satisfacció 
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Finalitat del programa 

Mitjançant el treball en xarxa i estable de tots els serveis dirigits a infància, 

joventut i família de S’Arenal, detectar, prevenir i atendre les situacions de 

risc social. 

Dades generals 

El programa es va iniciar l’any 2013. 

El programa es desenvolupa a la barriada de S’Arenal de Palma, i és 

fruit d’una iniciativa de l'Ajuntament de Palma i la Fundació La Caixa. El 

grup impulsor està format per aquestes entitats i EAPN—Xarxa per a la 

Inclusió de les Illes, espiral, Càritas Mallorca i l’assessorament de la UIB. 

Aquí ens referirem únicament als serveis que directament fa espiral. 

Responsable del programa: Belen Sánchez, responsable departament 

Equip tècnic. Responsable del programa (educadora social i psicopeda-

goga), coordinant equip, relacions i entrevistes amb famílies i entitats 

derivadores. 4 persones amb funcions de titulats de grau que fan aten-

ció directa. Amb el suport administratiu i de gestió de l’equip de secre-

taria. 

Pressupost i finançament 

40.000,00€ 

Fundació “La Caixa”, mitjançant el programa CaixaProinfància, cobreix el 

100% dels serveis gestionats per espiral. 
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Perfil de persones ateses 

Infants i adolescents de famílies en situació de vulnerabilitat social, la ma-

joria sense ingressos estables. Percentatge de famílies amb un sol referent 

de la unitat familiar molt per sobre de la mitjana. Les unitats familiars te-

nen una mitjana de persones molt elevada: prop de 6 persones. Població 

immigrada amb baixa qualificació formativa i feines, en el seu cas, 

molt precàries. 

Serveis del programa  

La Taula d’Infància ofereix serveis des de la primera infància fins a les 

famílies (cursos català, castellà, competències familiars, ...). Espiral 

s’ha centrat en programes d’oci i temps lliure i de reforç educatiu. 

Oci educatiu i temps lliure. Durant el període escolar, realitzam activi-

tats educatives amb el joc com a element principal per uns 30 infants 

d’entre 3 i 10 anys. Durant el mes d juliol, es duen a terme colònies 

urbanes al CEIP Tamarells, on atenem més de 50 infants incloent ser-

vei de menjador. 

Reforç educatiu. Les aules obertes son espais on es treballen hàbits i 

pautes d’estudi en grups de 10 infants, sempre en coordinació cons-

tant amb el seu centre educatiu. 

Vies d’entrada  

Els membres de la Taula d’Infància (entitats, serveis socials, centres 

escolars, servei de salut, ...) poden proposar casos per ser atesos i derivats 

als diferents serveis.  

Activitats d’oci educatiu 

Suport a l’estudi 

+70 infants de 30 famílies 

Intens treball en xarxa 
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Finalitat del programa 

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.  

Des de l’any 2012, espiral és entitat col·laboradora del programa 

mitjançant conveni. 

Serveis del programa 

La cartera de serveis de CaixaProinfància s’estructura en diferents 

subprogrames. Durant el 2015, espiral ha gestionar: 

 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 educati-

ves en horari no lectiu. Educació en valors, foment hàbits vida 

saludable en infants i le seves famílies des del temps lliure 

desenvolupant potencialitats, l’autoestima i la socialització. En 

concret, hem fet 25 torns de colònies urbanes, 1 campament i 7 

centres oberts. 

 Tallers educatius familiars. Es proposa promoure, donar suport i 

rehabilitar les competències parentals i promoure resiliència 

infantil  mitjançant tallers en grups. 

Presència a espiral 

CaixaProinfància és al següents programes d’espiral: cibercaixes, al 

programa comunitari de S’Arenal i complementant el programa 

OBERT—atenció infància i família. 

13 accions de suport educatiu 

33 accions educació no formal 

1 taller habilitats familiars 

Feina en xarxa amb 5 entitats 
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Finalitat del programa 

Afavorir i enfortir el teixit associatiu mitjançant un servei d’assessories que 

els permeti fer consultes sobre el seu règim jurídic i funcio-

nament diari. 

Serveis del programa  

Mitjançant telefonades o correus electrònics, les entitat po-

den fer consultes relacionades amb la seva gestió diària en 

aspectes com: subvencions i projectes, recursos humans i 

voluntariat, aspectes laborals, fiscals i comptables, etc. Tam-

bé hi ha la possibilitat de fer sessions presencials.  

També organitzam seminaris i tallers obertes a persones 

implicades ne la gestió de les entitats, voluntàries o no. Des 

de 2013, n’hem organitzat un per any. Marc jurídic del me-

nor, fiscalitat d’entitats no lucratives i, aquest 2015, gestió 

3600: visió general de la gestió d’entitats. 

Vies d’entrada  

Qualsevol entitat es pot adreçar directament a la secretaria d’espiral o al 

correu assessories@espiralonline.org i rebem derivacions per part del Ca-

sal de les Dones i de l'Àrea de Participació de l’IBJove. 

 

Pressupost i finançament 

Espiral assumeix el 100% del cost d’aquest servei. 

23 entitats de manera individual 

1 taller gestió 3600 

44% entitats ateses respecte 

l’any 2014 
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Finalitat del programa 

“L'infant té dret a l'esbarjo, al joc i a participar en les activitats artístiques 

i culturals”, article 31 dels Drets dels Infants. 

A espiral creiem que aquest joc, aquest lleure, és educatiu i una part im-

portantíssima de l’aprenentatge dels infants: és una escola de valors i de 

vivències.  

Dades generals 

Activitats que organitzam directament i/o en col·laboració d’altres 

agents: centres educatius, AMIPA’s, ajuntaments i altres administracions 

(Institut de la Joventut de Menorca, Institut Balears de  la Joventut) i al-

tres entitats del tercer sector. 

Responsable del programa: Xavier Torrens, responsable departament 

Equip tècnic. Cada activitat disposa d’una persona amb funcions de coordi-

nador de l’equip de monitors i monitores.  Amb el suport administratiu i 

de gestió de l’equip de secretaria. 

Pressupost i finançament 

59.585,20€ 

Segons cada activitat. Hem organitzat campaments per ADIBA, ABICA, 

INJOVE Menorca, IBJove, As. Músics de Puigpunyent i 23 centres educa-

tius de Mallorca 

També 3 escoles d’estiu que han facilitat conciliació i accés a oci educatiu 

amb el suport del programa CaixaProinfància i Ajuntament de Palma 

(incloses a OBERT i programa Arenal). 
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Perfil de persones ateses 

Infants entre 3 i 14 anys, segons les activitats concretes.  

Principalment, dos perfils: famílies que necessiten cobrir aspectes relaci-

onats amb conciliació laboral i familiar o que poden oferir activitats d’oci 

educatiu, o famílies que es troben en situació de vulnerabilitat i no poden 

assumir activitats d’oci i/o necessitats de treball en habilitats socials amb 

els infants. 

Serveis del programa  

El valor educatiu d’una experiència com una colònia o campament és 

altíssim si tenim en compte que la vivència esdevé les 24h del dia. En 

aquest punt, remarcam el valor educatiu del quotidià que suposa aquesta 

convivència. 

Minicampaments. Activitats de 2 dies amb centres escolars amb els i les 

mestres del centre. Durant l’any 2015, hem realitzat 23 activitats entre el 

març i el mes de juny amb un total de 1200 infants d'infantil i primària. 

Campaments. A partir de 4 dies de durada i durant els mesos d’estiu. Sen-

se dubte és quan més intensament és viu l’aventura del quotidià: aques-

ta aventura de sortir de casa, sense la família, i en convivència constat 

amb altres infants gaudint d’activitats de lleure educatiu. El 2015 hem 

organitzat campaments per l’Institut Balear de la Joventut, l’Institut de la 

Joventut de Menorca (per sisena vegada), per l'Associació de Diabètics de 

les Illes Balears—ADIBA (des de 2009), per l’Assoc. De Músics de Puigpu-

nyent  i per ABICA—cultura en solfa (des de l’any 2013). En total, 180 in-

fants d’entre 6 i 16 anys. 

5 campaments estiu 

23 minicampaments 

1.785 infants i joves 

96% de satisfacció 
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Finalitat del programa 

El Casal de les Dones te coma finalitats fomentar l’associacionisme i la par-

ticipació de les dones, servir d’espai de trobada per a la realització 

d’activitats de les associacions de dones, fer dinamització sociocultu-

ral, 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 igual-

tat i prevenció de la violència de gènere. També servirà de seu del 

Consell de Participació de la Dona de les Illes Balears. 

Dades generals 

El servei és de titularitat de l’Institut Balear de la Dona, organisme au-

tònom del Govern de les Illes Balears. 

Espiral és l’adjudicatària del servei des del mes d’octubre de 2010. 

Responsable del programa: Lucia Vicente, responsable departament. 

Equip tècnic. Una titulada de grau en educació social amb el suport de 

la responsable del departament i, puntualment, talleristes i altres 

col·laboracions. Amb el suport administratiu i de gestió de l’equip de 

secretaria d’espiral. 

Pressupost i finançament 

33.174,00 € 

Com que es tracta d’un contracte públic, l’Institut Balear de la Dona assu-

meix el 100% del seu cost. 

Taller de coaching al Casal de les Dones 

Taller de cuina al Casal de les Dones 
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Perfil de persones ateses 

El Casal de les Dones és obert a qualsevol dona o entitat de dones que 

vulgui emprar els serveis, programes i activitats que s’hi desenvolupen. 

Els darrers anys, el perfil de dones ateses ha canviat, baixant la mitjana 

d’edat general i augmentant el perfil de dones que cerquen activitats 

de caire més formatiu o d'orientació envers gènere. 

Serveis del programa  

D’acord amb l’establer per l’Institut Balear de la Dona, el Casal de les 

Dones s’estructura en 4 grans programes: 

     · Programa de disposició d’equipaments i recursos 

     · Programa d’activitats d’informació, sensibilització i educació, i forma-

ció de dones.   

     · Programa de biblioteca especialitzada,  possibilitant préstec interbi-

bliotecari CABIB. 

     · Programa de gestió interna del Casal  

A més, per a les entitats residents al Casal, o per aquelles dones 

que ho necessitin, es realitzen assessoraments presencials i ta-

llers temàtics sobre gestió diària d'associacions. 

Vies d’entrada  

Directament al Casal de les Dones, carrer Foners, 38, de Palma i 

als comptes de xarxes socials: @casaldones i 

www.facebook.com/casaldelesdones 

9.776 dones ateses 

+ de 60 activitats dins i fora Casal 

97% de satisfacció a les activitats 

Visita del Sr. José Hila, Batle de Palma 

Sortida exposició ‘Mujeres Valientes’ 

Xerrada ‘la dona a Senegal: fites i reptes’ 
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Claus resultat 2015: 

· més beques menjadors a programes 

· pèrdua de programes: ‘Amb mesura’, 

modular orientació laboral i suport 

· baixada rendibilitat projectes 

La gestió dels recursos de qualsevol organització és un fet delicat, però encara més a entitats com espiral 

i en el context dels darrers anys: manca d’estabilitat en el finançament de programes (calendari desigual 

i canvis criteris), massa anys on la oferta econòmica tenia un pes excessiu en les licitacions públiques 

(baixada de rendibilitat), etc. Si a tot plegat ho acompanyam amb un canvi de legislatura, on les prioritats 

i les vies per gestionar-ho també canvien, el resultat ha estat un any 2015 econòmicament dolent.  

 

Distribució de despeses    Total despeses: 388.888,96€ 

 

 

 

 

Distribució d’ingressos    Total ingressos: 364.848,42€ 
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Total persones ateses 

Durant el 2015, hem atès 12.280 persones: 

 361 a programes d’orientació laboral i serveis informació 

 338 infants i joves en programes intervenció socioeducativa 

 9.766 persones a programes d’equipaments socioculturals 

 1.785 persones a activitats educatives i de temps lliure 

 30 beneficiaris de programes formatius i d’assessorament a entitats. 

 

Indicadors d’impacte: 

 Més del 60% infants atesos milloren rendiment acadèmic 

 El 100% de les persones ateses orientació laboral acaba amb CV actual i compte correu 

 El 80% dels infants atesos milloren objectius dels plans individuals 

 2 activitats obertes a la barriada per fer territori, complint objectius. 

 Augment del 10% de minicampaments realitzats respecte 2014 

 Augment del 7% infants atesos durant activitats d’estiu respecte 2014 

 Augment del 18,5% persones ateses al programa OBERT respecte 2014 

 

Grau de Satisfacció: 

L La mitjana del grau de satisfacció de les persones ateses a tots els departaments és del 96%. El 

valor més baix és del 90% (satisfacció dels equips de monitors a activitats educatives) i el més elevat 

del 97% (valoració activitats Casal de les Dones). 

L’any 2015 d’espiral 

en xifres i dades  

concretes. 
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I el següents centres educatius: 

CEIP Coll d’en Rabassa, Palma CEIP Gaspar Sabater, Palmanyola  CC Pedro Poveda, Palma 

CC Sagrat Cor, Llucmajor  CEIP Gabriel Comes i Ribas, Esporles CEIP Porta des Moll, Alcúdia 

CC Beat Ramon Llull, Inca  CEIP Mª Antònia Salvà, Son Sardina CC Juan de la Cierva, Palma 

CEIP Mitjà de Mar, Portocristo CC St. Alfons, Felanitx    CEIP Badies, Llucmajor  
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Amb el suport, col·laboració i 

confiança de... 

I el següents centres educatius: 

CEIP St. Bartomeu, Alaró  CC Sta. Magdalena Sofia, Palma  CC La Salle, Inca 

CC St. Francesc Assís, Sa Pobla CEIP Puig de Sa Ginesta, Calvià   CEIP Sa Graduada, Sa Pobla 

CC Manjón, Palma   CEIP Pere Cerdà, Port Sóller   CEIP Fornalutx, Fornalutx 
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Amb el suport, 

col·laboració i  

confiança de... 

 “Bona resposta en situacions critiques (pluja). Molt bona relació amb l'alumnat. Els alumnes han co-

mentat el ‘bon rotllo’ amb el monitoratge. Activitats molt divertides i motivadores.” (Mestres CC Pe-

dro Poveda, minicampaments) 

 “Molt bé la valoració i feina dels monitors. Volíem ferm un esment especial a n'Aina Ll. per la seva tas-

ca amb l'infant amb NESE.” (Mestres CC Sagrats Cors, Llucmajor, minicampaments) 

 “Tant el lloc com l'entitat ha superat les expectatives i esperam repetir sempre que poguem. Enhora-

bona!!! (Mestres CEIP St. Bartomeu, Alaró, minicampaments) 

 “Pues creo que nada. Todo esta bien. A la niña le encanta la escuela de verano y veo que lo pasa bien. 

TODO POSITIVO. (família escola estiu Arenal) 

 “Ens ha encantat que la nostra filla participes; per les activitats, les monitores i l'organització. Estam 

molt contents!! I sa nina, encara més!! Gràcies per tot!! (família CooKids—cuina a l’estiu) 

 “Aquestes activitats són molt formatives. El casal ens ofereix activitats molt satisfactòries. Gràci-

es.” (Casal de les Dones) 

 “Yo creo que todo esta bien. Va contento y encima le motiváis le gusta más el repaso que su cole-

gio.” (família del servei de suport a l’estudi del Programa OBERT) 

 

 

 

 

 

 “Continuar amb la línia de trobades amb el persona d’espiral. La primera fou profitosa. Espais de su-

pervisió o de trobades d’equip” 

 “La relació d’Espiral cap als treballadors en general crec que és bastant bona, almenys la meva amb el 

coordinador directe” 

 “La millora proposada l’any passat s’ha dut a terme!” 

  “Molt bona preparació prèvia a les activitats. Animació no massa complicada que ha facilitat als nins 

el seguiment del fil. (minicampaments) 
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Telèfon 971 494 494 

Fax   971 744 399 

 

Carrer José Vargas Ponce, 10 

Coll d’en Rabassa, Palma 

 

espiral@espiralonline.org 

www.espiralonline.org 

 

@Espiralonline 

www.facebook.es/espiralserveisjoventut 


