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XARXA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL.
EAPN- ILLES BALEARS
El maig de 2005 diverses entitats de les Illes Balears ens associàrem per tal de
combatre la pobresa i l’exclusió social del nostre entorn. Amb aquest objectiu neix la
XARXA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL. EAPN–ILLES BALEARS.
Som una organització democràtica, autònoma, participativa i sense ànim de lucre integrada per 28 entitats
de les Illes Balears amb experiència en la feina amb persones sense recursos i/o amb diferents factors de
vulnerabilitat. Aquestes entitats atenen aproximadament a més de 80 mil persones amb un pressupost de 50
milions d’euros i amb més de 1.500 treballadors/es. Els serveis que es donen es complementen amb la
participació de més de 6.000 voluntaris.
Estam reconeguts en l’àmbit estatal i europeu i som interlocutors vàlids amb les administracions públiques.
En aquest sentit, formam part de l’EAPN (European Anti Poverty Network), xarxa europea de lluita contra la
pobresa i l’exclusió social que neix a Brussel·les l’any 1990 com a coalició independent d’ONGs.
És un òrgan de consulta per part del Consell Europeu i membre fundador de la Plataforma
Europea d’ONG’s per a l’ acció social. Està constituïda per més de 29 xarxes nacionals i 18 organitzacions
d’àmbit europeu. També formam part de L’EAPN-ES, la xarxa de l’Estat Espanyol que es creà el 2004 i la
formen 19 xarxes de les diferents autonomies i 16 entitats estatals.
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Formen part de la nostra xarxa:
ASPAS (Associació de Pares de Persones amb Discapacitat Auditiva).
Associació Aula Cultural.
Associació SILOÉ.
Ateneu Alcari.
Càritas Diocesana de Mallorca.
Cooperativa Jovent.
Creu Roja Espanyola a les Illes Balears.
Espiral. Entitat prestadora de Serveis a la Infància i la Joventut.
FEIAB (Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i Adolescència Balear). Xarxa formada per:
• Associació Pare Montalvo
• GREC (Associació Grup de d’Educadors de Carrer i Treball amb Menors)
• Centre Mater Misericordiae
• Llar el Temple (Congregació de Religioses Terciàries Trinitàries)
• Fundació Minyones
• Fundació Natzaret
• INTRESS (Institut de Treball Social i Serveis Socials)
• Jorbalán (Adoratrius Esclaves del Santíssim i la Caritat)
• Patronat de l’Agrupació pro Minusvàlids Psíquics de la Comarca d’Inca.
• AMES
• Fundació Aldaba
Fundació Deixalles
Fundació IRes (Institut de Reinserció Social).
Fundació Patronat Obrer.
GREC (Grup d’Educadors de Carrer i Treball amb Menors).
INTRESS (Institut de Treball Social i de Serveis Socials).
PROBENS (Associació per a l’Estudi i Promoció del Benestar Social).
Projecte Home Balears.
Projecte Socio Educatiu Naüm. Germanes de la Caritat de Sant Vicenç de Paül.
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Pla Estratègic EAPN-IB 2013-2015
Missió

• Cooperació i corresponsabilitat concebuda com l’ajuda
mútua que les entitats ens prestam per tal d’assolir el
nostre objectiu comú.
• Apartidisme perquè l’entitat és independent de qualsevol opció política.

EAPN-IB és una xarxa d’entitats socials que promou
l’eradicació de la pobresa i l’exclusió social mitjançant
accions de sensibilització i denúncia, la participació dels
col·lectius més vulnerables i la implementació de
polítiques que afavoreixin la inclusió social.

Eix 1: Persones en situació de pobresa i exclusió social

Visió

1. Promoure/ afavorir la participació de les persones
(fòrums, trobades,...)
2. Defensar i promoure els seus drets, el
benestar i la millora de la qualitat de vida.

EAPN-IB treballa amb la visió d’arribar a ser la Xarxa:
• Referent en l’àmbit polític i social en la lluita contra la
pobresa i l’exclusió social a les Illes Balears.
• Reivindicativa i sensibilitzadora dels drets de les persones en situació o risc de pobresa i/o exclusió social.
• Que estableixi mecanismes de relació i coordinació
entre diferents entitats i xarxes.
• Que promogui i faciliti la inclusió dels col·lectius afectats a la societat.

Eix 2: Inﬂuència política i social
1. Definir el posicionament polític i estratègic de la nostra
organització.
2. Augmentar la nostra influència com a lobby i ser referent en l’àmbit de la inclusió social. (reivindicació, sensibilització, aliances, fer publiques línees de la xarxa,...)

Valors

Eix 3: Comunicació i imatge corporativa

• Respecte cap a les persones ateses com a éssers únics i
irrepetibles, objecte de la nostra feina.
• Innovació, dinamisme i voluntat de millora contínua
per donar respostes a les necessitats que es van generant,
estimular l’adaptació als canvis i assumir-los cercant de
manera permanent solucions de futur possibles i
sostenibles.
• Transparència entesa com a manera de fer les coses, de
forma clara, sense dobles intencions, amb harmonia amb
la resta de principis.
• Promoció de la participació de persones en situació o
risc de pobresa i exclusió social i la promoció dels espais
on aquestes persones participin, amb la finalitat de promoure polítiques i activitats a partir dels seus interessos.

1. Dissenyar i implementar un pla de
comunicació de l’organització.
2. Adequar/crear els elements de la imatge corporativa als
objectius de la xarxa (elements de publicitat, xarxes
socials, web,
Merchandising, etc).
Eix 4: Finançament i estructura
1. Dissenyar el model de finançament de l’organització.
2. Optimitzar el treball intern i pressa de decisions.
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EAPN-IB en xifres
Els comptes anuals de EAPN-IB corresponents a l’exercici 2013, tancats el 31 de desembre i d'un total de
116.955,21€, integren la totalitat dels ingressos de l’entitat en la realització de les seves activitats.

ORIGEN INGRESSOS

DISTRIBUCIÓ DESPESES

Públic

0%

Amortitzacions

0%

Propi

5%

Funcionament

28%

Privat

95%

Personal

72%
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16.12.13 Assemblea General EAPN-IB
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ACTIVITATS REALITZADES EL 2013:
- Accions de lluita contra la pobresa i l’exclusió social.
- Col·laboració en la deﬁnició de polítiques i disseny de programes en matèria de lluita contra l’exclusió social.
- Ser nexe d’unió i comunicació dels diferents membres de la Xarxa.
- Col·laboració amb les administracions públiques en espais de debat, planiﬁcació, plantejament d’iniciatives
vinculades a les finalitats de la xarxa.
- Participació activa en les Xarxes d’EAPN-ES a nivell estatal i EAPN-Europa.
- Desenvolupament d’estudis, jornades, seminaris, exposicions... sobre inclusió social per tal de poder influir en
les polítiques socials de les Illes Balears.
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13 i 14 de Novembre, Assemblea EAPN-ES
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Totes aquestes tasques es troben emmarcades en els tres eixos d’actuació de la Xarxa:

Treball conjunt amb l’EAPN-ES i EAPN-EU.
Es tracta d’un treball d’àmbit estatal i europeu per tal d’influir en les polítiques socials. Reunions de comissions permanents, comitès executius i grups de treball on es tracten diversos temes en coordinació amb les
EAPN de les altres Comunitats Autònomes, elaboració de documentació, participació a les diferents jornades organitzades per les diferents entitats que formen part de les xarxes o per les xarxes mateixes.
Pel que fa al treball conjunt amb la xarxa estatal i europea remarcar que des d’EAPN- Illes Balears durant
aquest any 2013 hem format part de la comissió permanent, del comitè executiu i de diversos grups de
treball, a més a més des de l’EAPN-IB varem assistir al:
-II Congrés Estatal de Persones en Risc d’Exclusió Social i/o en situació de Pobresa. Des de la Xarxa
Balear hi van assistir un total de 4 delegats, els quals prèviament vam realitzar diverses sessions de
treball per tal de preparar la participació del grup balear a la 8ena Trobada de Participació Estatal.
Aquest grup de participació de la Xarxa per a la Inclusió Social EAPN-Illes Balears està format per 3
persones en risc d’exclusió social i/o situació de pobresa de les Illes Balears, una tècnica de Caritas
Diocesana de Mallorca.
- al Seminari Anual d’EAPN- ES i a l’Assemblea Estatal d’EAPN. Des de la Xarxa Balear hi vam
assistir un total de 6 delegats.
Per altra banda el 25 i 26 d’octubre des de la Xarxa Balear es va organitzar la trobada europea del grup de
Polítiques Socials EUIGS d’EAPN-Europa, i a més a més es va participar com a convidat a les reunions
internes mantingudes.
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Promoció d’estudis, jornades, seminaris, reculls etc. sobre Inclusió Social:
S’ha continuat en la mateixa línia que els anys anteriors per tal de poder influir en les polítiques socials de
les Illes Balears. En aquest sentit en 2013 es van dur a terme activitats específiques que a continuació
detallem:
Juliol 2013: EDICIÓ DE SUMA’T-HI. REVISTA DE LA XARXA PER A LA
INCLUSIÓ SOCIAL, EAPN- ILLES BALEARS.

Juliol 2013: EDICIÓ DE SUMA’T-HI. REVISTA DE LA XARXA PER A LA
INCLUSIÓ SOCIAL, EAPN- ILLES BALEARS.

Desembre 2013: EDICIÓ DE SUMA’T-HI. REVISTA DE LA XARXA PER A LA
INCLUSIÓ SOCIAL, EAPN- ILLES BALEARS.
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16 d’Octubre 2013: Amb motiu del Dia Mundial de Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió Social que va
tenir lloc el 17 d’octubre, des de la Xarxa per la Inclusió Social EAPN - Illes Balears varem
organitzar una roda de premsa per donar a conèixer el nostre manifest i presentar públicament la
memòria de 2012.

16.10.14 Roda de premsa: Carme Muñoz i Andreu Cloquell.

11 de desembre 2013: III TROBADA DE PARTICIPACIÓ DE PERSONES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT.

El passat 11 de desembre la Xarxa Espanyola de Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió Social (EAPN-ES) i la
Xarxa per la Inclusió Social EAPN - Illes Balears varen organitzar la III Trobada de Participació de Persones en Situació de Vulnerabilitat. La jornada finalitzà amb l’exposició de les conclusions dels diferents
grups de treball de Palma, Inca i Manacor via videoconferència.
OBJECTIU: Amb aquesta trobada, el que es pretenia era conèixer què és la participació per a les persones
en situació de vulnerabilitat i de quina manera volen participar amb la intenció de prendre nota per a les
properes actuacions que es duguin a terme.
LLOC:
Palma: Fundació Patronat Obrer
Inca: Caritas
Manacor: Fundació Ires

RESULTATS:
Participants:
Palma 38 persones
Inca 33 persones
Manacor 22 persones

- VALORACIONS DELS PARTICIPANTS -

INCA
Deficient
Regular

0%
0%

MANACOR
Deficient

Bé

24%

Regular
Bé

Excel·lent

76%

Excel·lent
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PALMA
0%

Deficient

0%

20%
33%

Regular
Bé

0%
37%

47%

Excel·lent

63%

INCA
Observacions:
Aquestes trobades ens ajuden a sentir-nos millor

18%

Movilitzar a més gent per a aquestes trobades
L'ús del Skype va ser bona idea, encara que es podria millorar la seva
imatge

3%
3%

Fer més trobades d'aquest tipus

12%
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MANACOR
Observacions:
Fer més trobades

14%

Incrementar el nombre de persones

19%

Fer canvis a les nostres vides per millorar-les

5%

Fer l'exposició de manera més pràctica

5%

Un major grup de comunicació

5%

Fer les conclusions per escrit perquè per Skype no va anar bé

5%
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48%
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PALMA
Observacions:
Millorar la puntualitat dels participants

3%

Millorar aïllament per el treball en grups

3%

Realitzar més activitats lúdiques

7%

Organitzar grups més heterogenis

7%

Agraïments per l'organització de la trobada

3%

Eina per canviar la societat

3%

Millorar implicació entitats

3%

En general, interessant per ser escoltats i com a coneixement

3%

Millorar coneixement

7%

Ns/ Nc

60%

-15-

0

10

20

30

40

50

60

Algunes de les CONCLUSIONS van ser:
-Participar és crear xarxes de solidaritat, unir forces, deixar de pensar individualment i pensar més de
manera col·lectiva.
-Participar és oferir i potenciar el que cada un té, és sentir-se important i reconegut per el grup.
-Les trobades de participació permeten que tots i totes aportem idees i que, a partir d’aquestes, canviem
el nostre entorn i realitat.
-La participació és integració.
-A vegades l’entorn i la por limiten la participació.
-És necessari fomentar el voluntariat
-La participació ha de ser efectiva.

III Trobada de Participació de
Persones en situació d’Exclusió Social Palma, Inca i Manacor.

Comissions de treball
Grups de representants de les entitats treballen en l’anàlisi i l’elaboració de propostes en diversos temes que afectes
tant a les entitats socials com als beneficiaris de les mateixes. A banda d’aquestes comissions, que a continuació
passem a detallar, i de les diverses activitats realitzades en 2013, des de la Xarxa s’han dut a terme contacte amb els
diferents representants polítics per a la defensa des interessos de les entitats socials així com diverses tasques
puntuals (participació a ponències, a grups de treball creats des del Govern de les Illes Balears, a taules rodones,...)
que van sortint a les reunions plenàries i que es van assumint en funció de disponibilitat, proximitat a la qüestió,
etc.

- Comissió Polítiques Socials: Comissió creada per treballar les diverses polítiques socials com la

Llei de serveis socials, els Plans d’Inclusió,..., aquesta té convocatòries obertes amb ordres del dia específics.
Aquest 2013 des de la comissió s’ha dut a terme per segona vegada el Informe de Pressuposts Socials per a l’any
2013 del Govern de les Illes Balears, el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Palma.
I a més a més en relació a les convocatòries per a col·lectius vulnerables del SOIB, des de la Xarxa s’han realitzat
diferents reunions amb responsables polítics i tècnics per tal de vetllar pel manteniment de les convocatòries de
formació i de serveis d’acompanyament així com aportar propostes per a millorar les mesures de seguiment i
control dels mateixos.
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- Comissió Comunicació: Durant 2013, EAPN- Illes Bale-

ars. Xarxa per la Inclusió Social ha volgut acostar la realitat de l’exclusió social de les Illes Balears i de la feina de les entitats socials en
favor de la inclusió, mitjançant tota una sèrie de tasques de participació a Jornades, redacció d’articles, notes i rodes de premsa:

16 de Febrer de 2013 : Entrevista al programa Flors en el Desert de Ib3
Radio, arrel de les dades de pobresa i exclusió a les Illes Balears.
25 de Març de 2013: Participació en la realització de la Roda de
premsa per denunciar les greus limitacions d’accés dels col·lectius
vulnerables a l’assistència sanitària pública arrel de la publicació del
reial decret 16/2012.
4 d’Abril de 2013: Nota de premsa Campanya IRPF.
10 d’Abril de 2013: Entrevista a Ultima Hora Radio per Campanya
IRPF.
Juliol de 2013: EDICIÓ DE SUMA’T-HI. REVISTA DE LA XARXA
PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL, EAPN- ILLES BALEARS.
Juliol de 2013: EDICIÓ de la Memòria de 2012 de la XARXA PER A
LA INCLUSIÓ SOCIAL, EAPN- ILLES BALEARS.
16 d’Octubre 2013: Amb motiu del Dia Mundial de Lluita contra la
Pobresa i l’Exclusió Social que va tenir lloc el 17 d’octubre, des de la
Xarxa per la Inclusió Social EAPN - Illes Balears varem organitzar
una roda de premsa per donar a conèixer el nostre manifest i presentar públicament la memòria de 2012.
16 d’Octubre 2013: Entrevistes de radio a Onda Cero i Cadena COPE
amb motiu de la roda de premsa realitzada amb motiu del Dia Mundial de Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió Social per donar a conèixer
el nostre manifest i presentar públicament la memòria de 2012.
17 d’Octubre 2013: Entrevistes de radio a Es Radio, Radio Nacional i
BN Mallorca amb motiu de la roda de premsa realitzada amb motiu
del Dia Mundial de Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió Social per
donar a conèixer el nostre manifest i presentar públicament la
memòria de 2012.
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25.03.14. EAPN-IB participa juntament amb altres
entitats en la roda de premsa per denunciar les
greus limitacions d’accés dels col·lectius vulnerables
a l’assistència sanitària pública arrel de la publicació del reial decret 16/2012.

24 d’Octubre de 2013: Entrevistes de radio a IB3 TV i a Radio Nacional amb
motiu de la roda de premsa realitzada amb motiu del Dia Mundial de Lluita
contra la Pobresa i l’Exclusió Social per donar a conèixer el nostre manifest i
presentar públicament la memòria de 2012.
25 d’Octubre de 2013: Entrevista a Ultima Hora amb motiu de la roda de premsa
realitzada amb motiu del Dia Mundial de Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió
Social per donar a conèixer el nostre manifest i presentar públicament la
memòria de 2012.
31 d’Octubre de 2013: Entrevista a Mallorca Zentting amb motiu de la roda de
premsa realitzada amb motiu del Dia Mundial de Lluita contra la Pobresa i
l’Exclusió Social per donar a conèixer el nostre manifest i presentar públicament
la memòria de 2012
14 de Novembre de 2013: Entrevista al Cadena Ser amb motiu de la presentació
dels pressuposts per a 2014 de l’Ajuntament de Palma.
21 de Novembre de 2013: Entrevista a Cadena Ser amb motiu de la presentació
de l’Enquesta de Condicions de Vida de 2013.
22 de Novembre de 2013: Entrevista a Radio Nacional amb motiu de la presentació de l’Enquesta de Condicions de Vida de 2013.
11 de Desembre de 2013: III TROBADA DE PARTICIPACIÓ DE PERSONES EN
SITUACIÓ DE VULNERABILITAT. El passat 11 de desembre la Xarxa Espanyola
de Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió Social (EAPN-ES) i la Xarxa per la
Inclusió Social EAPN - Illes Balears varen organitzar la III Trobada de Participació de Persones en Situació de Vulnerabilitat. La jornada finalitzà amb l’exposició de les conclusions dels diferents grups de treball de Palma, Inca i Manacor via videoconferència.
Desembre de 2013: EDICIÓ DE SUMA’T-HI. REVISTA DE LA XARXA PER A
LA INCLUSIÓ SOCIAL, EAPN- ILLES BALEARS.
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- Comissió Tercer Sector:

Actualment, en aquesta associació de
xarxes que és el Tercer Sector Social Illes Balears (TSSIB), la Xarxa per a la
Inclusió Social ostenta el càrrec de Vicepresidència. El TSSIB integra 8
xarxes que representen 97 entitats socials, més de 3.200 professionals i
5.800 voluntaris que atenen més de 120.000 persones en diversos sectors
(exclusió social i discapacitat), amb l’objectiu de treballar per la millora del
benestar de les persones amb necessitats socials no cobertes, i de manera
prioritària per la seva inclusió social, la consolidació de les xarxes del tercer
sector social i de les entitats que les conformen, i el reconeixement de la
seva acció per part dels sectors econòmics, les administracions públiques i
el conjunt de la societat balear, cercant la màxima incidència en les
polítiques socials de les Illes Balears. Durant aquest 2013 des del TSSIB
s’han duta terme diverses actuacions tant pel que fa a la reunions amb els
diferents representants de les diferents administracions públiques de la
nostra comunitat com pel que fa a l’organització d’activitats específiques.
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- Comissió Programa Caixa ProInfància Programa realitzat a partir de la firma de
sis convenis amb Fundació La Caixa.
Programa de bens i serveis per a nins i joves de 0 a 16 anys dirigit específicament a la
població en risc d’exclusió social de Palma en el primer conveni (01/01/07- 31/05/08)
i amb una ampliació a tot el territori de les Illes Balears a partir de la firma del segon
conveni (01/06/08-31/05/09).
El Programa caixa Proinfància es tracta d’un Programa de l’Obra Social Fundació La
Caixa de bens i serveis per a nins i joves de 0 a 16 anys dirigit específicament a la
població en risc d’exclusió social. Actualment ens trobem en el setè conveni de col·laboració (01-10-13) al (30-09-14).
Dins aquest setè conveni el dia 24/10/2013 des de la xarxa varem organitzar el II
Seminari Europeu de Pobresa Infantil el qual va comptar amb més de 100 participants
i amb la ponència de diferents experts a nivell de les illes, a nivell estatal i a nivell
europeu.

24.10.13 II Seminari Europeu de Pobresa Infantil

Resultats 2012-13 a les Illes Balears: Entitats, persones i inversió en el programa
Entitats participants:
• Núm. entitats socials que participaren: 10
• Núm. centres serveis socials municipals: 13
• Núm. centres de salut que participaren: 2
Persones ateses:
• Núm. total de famílies ateses:
1626
• Núm. total de nins atesos:
2475

Inversió:
• Despesa invertida en el període 2012-13: 1.358.374 €
• Total despesa en el període 2007-2013: 7.706,748 €

Ajudes i serveis prestats:
Núm. de grups d’infants i famílies que han rebut serveis
socioeducatius:
Núm. Grups
• Teràpia psicosocial contínua (3-16 anys):
78
• Grups d'estudi assistit (6-16 anys):
70
• Activitats en centres oberts (3-16 anys):
42
• Activitat de campaments (6-16 anys):
9
• Activitat de colònies urbanes (3-16 anys):
169
• Atenció logopèdica 2 (10-12 anys):
10
• Aula oberta (6-16 anys):
35
• Atenció individualitzada (6-16 anys):
28
• Centre matern- infantil (0-3 anys):
3
• Taller educatiu familiar (6-12 anys):
7
• Avaluació/ assessoria puntual (3-16 anys):
62
• Atenció terapèutica famílies (3-16 anys):
144
• Tallers terapèutics grupals (3-16 anys):
1
• Atenció logopèdica (3-9 anys):
6
• Recolzament Psicomotriu (3-9 anys):
4
• Recolzament Psicomotriu (10-12 anys):
4
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Núm. de bens adjudicats per tipologia:
•
•
•
•

Alimentació infantil:
Higiene infantil:
Equipament Escolar:
Ulleres o Audiòfons:

Núm. Ajudes
760 Ajudes
738 Ajudes
1.514 Ajudes
69 Ajudes

Xarxa per a al inclusió Socail. EAPN-Illes BALEARS.
C/Arquitecte Bennassar, 73
07004 Plama de Mallorca
Tel. 66 23 66 23 2
e-mail: eapnib@gmail.com
www.xarxainclusio.org

