
MEMÒRIA 2011 EAPN - ILLES BALEARS.
XARXA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL

RESUM DE LES ACTIVITATS REALITZADES:
Des d’EAPN - Illes Balears, durant el 2011 s’han duit a terme les activitats següents:

- 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 entre els 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 d’EAPN-IB en les xarxes d’EAPN-ES en l’àmbit estatal i EAPN-Europa.
- I la promoció d’estudis, jornades, seminaris, exposicions... sobre inclusió social amb l’objectiu d’influir en les polítiques socials 
  de les Illes Balears.

Totes aquestes tasques es troben emmarcades en els tres eixos d’actuació de la Xarxa:

1. TREBALL CONJUNT AMB EAPN-ES I EAPN-EU. Es tracta d’un treball d’àmbit estatal i europeu que té com a finalitat 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 
(Llei de subvencions, Llei d’estrangeria, Llei de dependència, Pla Nacional d’Inclusió Social, Pla Europeu de Lluita contra l’Exclusió, directives europees, fons estructurals...), 
elaboració de documentació, participació en les diferents jornades organitzades per les diferents entitats que formen part de les xarxes o per les xarxes mateixes.

Des de les xarxes d’EAPN-Espanya i EAPN-Europa es disposa de pàgina web i butlletins informatius, en els quals es difonen les tasques i activitats realitzades.

Pel que fa al treball conjunt amb la xarxa estatal i europea, s’ha de remarcar que des d’EAPN - Illes Balears durant aquest any 2011 hem format part de la comissió perma-
nent, del comitè executiu i de diversos grups de treball (Comunicació, Estatuts de la Xarxa Estatal, Reglament de Règim Intern...). A més a més, des d’EAPN-IB hem assistit 
a les trobades següents:

- Seminari Anual d’EAPN-Europa i Assemblea Europea d’EAPN. 
- 7a Trobada Estatal de Participació de Persones en Situació de Pobresa i Exclusió Social. Des de la Xarxa Balear hi varen assistir un total de 6 delegades, les quals prèvia-
ment varen realitzar diverses sessions de treball per preparar la participació del grup balear en la trobada. Aquest grup de participació de la Xarxa per a la Inclusió Social. 
EAPN - Illes Balears va estar format per 4 persones en risc d’exclusió social i/o situació de pobresa de les Illes Balears, una tècnica de Fundació Deixalles i la coordinadora 
d’EAPN - Illes Balears.
- Jornada EAPN-ES “El barri: escola de ciutadania i convivència”. Hi varen assistir 3 delegades.  
- Seminari Anual d’EAPN-ES i Assemblea Estatal d’EAPN. Hi varen assistir 5 delegats.

2. PROMOCIÓ D’ESTUDIS, JORNADES, SEMINARIS, RECULLS, ETC. SOBRE INCLUSIÓ SOCIAL. 
S’ha continuat en la mateixa línia que els anys anteriors per poder influir en les polítiques socials de les Illes Balears. En aquest sentit el 2011 s’han duit a terme activitats 
específiques que a continuació detallam:
12, 13 i 14 d’ABRIL de 2011. II Escola de Primavera de Serveis Socials 2011. “Serveis Socials Comunitaris”. Des de la Xarxa es va participar en diferents aspectes de 
l’organització de la II Escola. El més destacat va ser l’organització de l’espai dedicat a bones pràctiques, que es va dur a terme els dies 13 i 14 d’abril i va consistir en 
diferents exposicions preparades per algunes entitats de la Xarxa. 

Grup de Participació d’EAPN-Illes Balears. 
A la 7a Trobada Estatal de Participació de 
Persones en Situació de Pobresa i Exclusió Social.

 Taula rodona a la jornada “El barri:  
escola de ciutadania i convivència”.

Delegats d’EAPN-Illes Balears 
a l’Assemblea Anual d’EAPN-ES.

Revista SUMA-T’HI

Juliol 2011. Edició de Suma-t’hi, revista de la Xarxa per a la Inclusió Social. EAPN - Illes Balears.
El 29 de juliol de 2011 es publicà el segon número de la revista semestral de la Xarxa per a la Inclusió Social. 
EAPN - Illes Balears, de la qual s’editaren 1.000 exemplars, i se’n va fer una publitramesa a 342 adreces.
Dins aquesta segona revista, que du per títol SUMA-T’HI, amb referència al lema de la campanya “STOP Exclusió 
i Pobresa. SUMA-T’HI” de l’any 2010, trobam els apartats següents:
Tercer sector social
    • Tercer sector social: una inversió estratègica.
Polítiques socials 

• 15-M, risc de fractura social.
Monogràfic

• Apunts respecte al marc normatiu autonòmic de serveis socials.
Bones pràctiques

• Jovent: apadrinament d’iniciatives solidàries.
• Seguiment del procés de reinserció sociolaboral de les persones drogodependents amb posterioritat a la 
finalització amb èxit de la teràpia.
• Enfortir el teixit associatiu.
• Envelliment saludable i relacions intergeneracionals. 

Mercat social
• Actuacions de promoció del mercat social.

La nostra Xarxa 
• CiberCaixes: quedem després de classe.
• Xarxa per a la Inclusió Social. 



Juliol de 2011. Edició de la memòria de 2010 de la Xarxa per a la Inclusió Social.  EAPN - Illes Balears.

El 29 de juliol de 2011 es publicà l’edició de la memòria de 2010 de la Xarxa per a la Inclusió Social. EAPN - Illes Balears, de la qual s’editaren 1.000 exemplars,  
i se’n va fer una publitramesa a 342 adreces.

15 d’octubre de 2011. I Trobada de Participació de Persones en Situació de Vulnerabilitat: “Crisi i convivència, veus per a una nova ciutadania”.

Desembre de 2011. Edició de Suma-t’hi, revista de la Xarxa per a la Inclusió Social. Eapn - Illes Balears 

El desembre de 2011 es publicà el tercer número de la revista semestral de la Xarxa per a la Inclusió Social.  
EAPN - Illes Balears, de la qual s’editaren 1.000 exemplars, i se’n va fer una publitramesa a 342 adreces.
Dins aquesta tercera revista, que du per títol SUMA-T’HI, amb referència al lema de la campanya “STOP Exclusió 
i Pobresa. SUMA-T’HI” de l’any 2010, trobam els apartats següents:
Tercer sector social
• Manifest del Tercer Sector Social Illes Balears i el Cermi Illes Balears: preocupació pels efectes del deute i les 
retallades de les administracions sobre l’atenció als col·lectius vulnerables.
Polítiques socials 
• Hi ha alternatives a les retallades.
Monogràfic
• “Crisi i convivència, veus per a una nova ciutadania”. I Trobada de Participació de persones en situació de 
vulnerabilitat.
Bones pràctiques
• La implantació d’una nova perspectiva en el Servei d’Orientació i Inserció Laboral d’ASPAS: el model 
d’ocupabilitat per competències amb persones amb discapacitat auditiva.
• Treballar la feina en equip d’una forma original: noces.
Participació
• “El barri: escola de ciutadania i convivència”.
• 7a Trobada Estatal de Participació de Persones en Situació de Pobresa i Exclusió Social.
La nostra Xarxa
• Xarxa per a la Inclusió Social.
• Reptes per a l’any 2012.

Finalment, s’ha de destacar que l’any 2011, el Recull Fotogràfic “Històries D’inclusió Social”, en el qual s’intenta posar rostre i mostrar el costat humà de la realitat 
de l’exclusió social a Mallorca i de la tasca de les entitats socials en favor de la inclusió, ha estat itinerant per una sèrie de municipis de l’illa de Mallorca, com és el 
cas de:

- Marratxí, a l’edifici de Son Llebre, del 12 d’abril al 25 de maig de 2011.
- Petra, a l’edifici de Son Real, del 30 de maig al 25 de juliol de 2011.
- Lloret de Vistalegre, al Centre Senyora de Montserrat, del 26 de juliol al 15 de setembre de 2011.

Revista SUMA-T’HI



3. COMISSIONS DE TREBALL. Grups de representants de les entitats treballen en l’anàlisi i l’elaboració de propostes en diversos temes que afecten tant les entitats socials 
com els beneficiaris d’aquestes. Destacam les comissions següents:

- Comissió polítiques socials. Comissió creada el 19 de setembre de 2007 per treballar les polítiques socials actuals com la Llei de serveis socials o els Plans d’Inclusió. Aquesta 
Comissió té convocatòries obertes amb ordres del dia específics. 

- Comissió comunicació. Durant el segon semestre de 2010, EAPN - Illes Balears. Xarxa per a la Inclusió Social ha volgut acostar a la gent 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 en jornades, redacció d’articles i notes de premsa 
i convocatòria de rodes de premsa:

4 de maig de 2011. 
El Tercer Sector Social Illes Balears organitzà la taula ro-
dona “Propostes socials. Legislatura 2011-2015”, a la 
sala d’actes del Centre de l’Obra Social de “Sa Nostra” 
del carrer de la Concepció de Palma. S’envià una convo-
catòria de premsa i una nota de premsa amb fotografia a 
tots els mitjans de comunicació. 

15 de juny de 2011. Comunicat de premsa del Tercer Sec-
tor Social Illes Balears per manifestar la seva preocupació 
per la situació actual que travessa a causa dels retards en 
els pagaments per part de les administracions públiques 
i la falta de garantia de finançament dels serveis que es 
desenvolupen.

2 de novembre de 2011. El TSSIB, Tercer Sector Social Illes 
Balears, convocà una roda de premsa per explicar la situació i preocupació del sector i les 
seves perspectives. El conjunt del deute de les administracions amb les 86 entitats era de 
24 milions d’euros per serveis prestats.

8 de novembre de 2011. 
El TSSIB, Tercer Sector Social Illes Balears, convocà una concentració silenciosa i en finalit-
zar es va llegir un manifest en el qual s’explicà la preocupació pels efectes del deute i de les 
retallades de les administracions públiques sobre l’atenció a col·lectius vulnerables.

Maig de 2011.
Des de la Xarxa per a la Inclusió Social es va participar en la Revista d’Afers Socials de maig de 2011 amb un article titulat “Propostes del Tercer Sector d’Acció Social 
Estatal per a una estratègia d’inclusió social 2020 a Espanya”. 

23 de setembre de 2011. 
Presentació de la Guía de recomendaciones y líneas de actuación en inclusión social de la Fundació Luis Vives 
 i EAPN-ES al Centre de Cultura “Sa Nostra”, al carrer de la Concepció, 12, de Palma.

Presentació de la Guía de recomendaciones y líneas de 
actuación en inclusión social de la Fundació Luis Vives i EAPN-
ES al Centre de Cultura “Sa Nostra”, al carrer de la Concepció, 12, 
de Palma

Des de la Xarxa per a la Inclusió Social es va 
participar en la Revista d’Afers Socials de 
maig de 2011 amb un article titulat “Propostes 
del Tercer Sector d’Acció Social Estatal per a una 
estratègia d’inclusió social 2020 a Espanya” .

- Comissió tercer sector. Dia 13 d’abril de 2010 es constituí el Tercer Sector Social Illes Balears per aglutinar, amb el consens més ampli possible, les xarxes del tercer sector 
social de les Illes Balears, 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 formen, i el reconeixement de la seva acció per part dels sectors econòmics, les administra-
cions públiques i el conjunt de la societat balear, cercant la màxima incidència en les polítiques socials de les Illes Balears.

El Tercer Sector Social Illes Balears agrupa vuit xarxes:
- Reas Balears (Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària)
- Feaps Balears. Federació balear d’organitzacions en favor de les persones amb discapacitat intel·lectual
- Foqua - Fòrum per la qualitat. Associació empresarial d’entitats sense afany de lucre del sector de la discapacitat
- Unac (Unió d’Associacions, Centres i Federacions d’Assistència a Persones amb Discapacitat Física, Psíquica i Sensorial de Balears) (Actualment no forma part de la Xarxa   
  ja que va demanar la baixa pel fet de no compartir objectius el 20 de maig de 2011).
- Coordinadora - Federació Balear de Persones amb Discapacitat
- Federació d’Entitats i de Serveis de Salut Mental de Mallorca
- Fòrum d’ONG de Menorca
- EAPN - Illes Balears. Xarxa per a la Inclusió Social

A partir de la constitució del Tercer Sector Social Illes Balears s’han fet diverses reunions de la Junta Directiva de la nova associació, de la qual la Xarxa per a la Inclusió Social 
ocupa la Presidència, i s’han duit a terme diverses actuacions conjuntes:

Organitzadors i assistents a la taula rodona: “Propostes Socials. 
Legislatura 2011-2015”.  4 de maig 2011.

8 de novembre de 2011



PRESENTACIÓ DE L’ESTUDI “L’IMPACTE DEL PROGRAMA CAIXA-PROINFÀNCIA” de la 
Fundació “la Caixa”, a les Balears, CaixaForum (edifici del Gran Hotel).

- Comissió Conveni Col·lectiu i Patronal d’Acció Social de les Illes Balears. Creada l’any 2010, ha duit a terme diverses reunions amb altres entitats del sector 
interessades en la creació d’una patronal i s’estan posant els mitjans i recursos necessaris per constituir una futura Patronal d’Entitats d’Acció Social a les Illes 
Balears i, així, poder dur a terme la negociació del futur conveni col·lectiu d’acció social.

- Comissió Programa “CaixaProinfància”, realitzat a partir de la firma de quatre convenis amb la Fundació “la Caixa”, és un programa de béns 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). Actualment ens trobam en el cinquè conveni de col·laboració 
(01/10/11-30/09/12).

- 4 de maig de 2011. Taula rodona “Propostes socials legislatura 2011-
2015”, a la sala d’actes del Centre de l’Obra Social de “Sa Nostra” del 
carrer de la Concepció de Palma.

- 27 de maig de 2011. III Jornada Qualitat Xarxes Col·laboratives 2011, 
CaixaForum (edifici del Gran Hotel).
- 23 de setembre de 2011. Participació en la presentació de la Guía de 
recomendaciones y líneas de actuación en inclusión social de la Fundació 
Luis Vives i EAPN-ES al Centre de Cultura “Sa Nostra”, al carrer de la 
Concepció, 12, de Palma.

 - Assistència a cursos, jornades i seminaris:
- 24 i 25 de març de 2011. III Congrés de la Taula del Tercer Sector de 
Catalunya. Barcelona.
- 6 de maig de 2011. Seminari d’Articulació del Tercer Sector d’Acció Social 
Estatal. Madrid.
- 25 i 26 de maig de 2011. Seminari Transnacional Europa 2020, Madrid.
- 16 i 17 de juny de 2011. Seminari EAPN-Europa. Lisboa.
- 21 de juny de 2011. Seminari d’Articulació del Tercer Sector d’Acció So-
cial Estatal. Madrid.
- 20 de juliol de 2011. Jornada de Debat sobre la Configuració de la Con-
federació del Tercer Sector d’Acció Social Estatal. Madrid.
- 17 i 18 de novembre de 2011. Seminari EAPN-ES. “L’estratègia Europa 
2020 en les comunitats autònomes”. Santiago de Compostel·la.

- Comissió Ciberaules.  Des del maig de 2008 al desembre de 2011 la Xarxa va dur a terme una cogestió amb l’Ajuntament de Palma del programa “CiberCaixa. 
Quedem després de classe” (conveni firmat entre la Fundació “la Caixa” i l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament de Palma). 

A part d’aquestes comissions i de les diverses activitats comentades fins ara, s’han duit a terme tasques puntuals (participació en ponències, grups de treball 
creats des de l’IMAS i diverses conselleries del Govern de les Illes Balears, taules rodones...) que van sortint a les reunions plenàries i que es van assumint en 
funció de disponibilitat, proximitat a la qüestió, etc., les quals detallam a continuació:

- Participació en grups d’experts o comissions de feina de les diferents administracions públiques: EAPN-IB ha continuat formant part dels grups o comissions    
següents:

- Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears
- Consell Assessor de Serveis Socials de l’IMAS
- Comissió Pla de Serveis Socials de Mallorca de l’IMAS
- Consell de Serveis Socials de la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració del Govern de les Illes Balears

- Participació en cursos, jornades, seminaris i ponències:
- 12, 13 i 14 d’abril. II Escola De Primavera De Serveis Socials 2011. “Serveis socials comunitaris”. Edifici Son Llebre.


