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La Memòria d’Activitats que a continuació es presenta 
recull les principals activitats i projectes duts a terme per 
l’EAPN-IB. Xarxa per a la Inclusió Social durant el 2012. 
Un any que finalitza amb uns indicadors gens favorables 
per als grups de població més vulnerables, derivats de 
l’impacte d’una crisi que ha consolidat un nou perfil de les 
persones que viuen al carrer i que ha fet que s’incorporin 
nous grups de població que fins fa poc es trobaven en 
contextos socioeconòmics segurs i ara han entrat a formar 
part dels col·lectius atesos per entitats socials. Amb aquest 
context, a banda de donar comptes de la tasca realitzada, 
des de la Xarxa volem refermar el nostre compromís amb 
les persones que estan patint els efectes d’aquest entorn 
socioeconòmic. Famílies senceres, infants i joves, gent 
gran, persones immigrants... a les quals l’impacte social i 
econòmic de la crisi els castiga durament, individus amb 
noms i cognoms que no volem siguin contemplats com un 
simple nombre en el mar estadístic d’Eurostat. Les entitats 
que conformam la Xarxa en sentim a prop de les situacions 
d’aquestes persones, del seu difícil dia a dia, una vivència 
que no ha fet més que multiplicar el nostre esforç i deter-
minació, mobilitzant recursos tècnics, econòmics i humans 
per pal·liar l’impacte de la injustícia social en la qual es 
veuen immerses.  

El resum que presentam és un compendi de les principals 
accions que hem desenvolupat al llarg del 2012 tant en 
l’àmbit autonòmic com amb altres xarxes i organismes de 
l’Estat Espanyol i d’Europa. Aquest any ha significat per a la 
nostra Xarxa la major mobilització feta fins al moment per 
tal de denunciar de l’augment de situacions de pobresa i 
vulnerabilitat social, a traves de publicacions, reunions, 
jornades, fòrums, entrevistes polítiques... En aquest sentit, 
hem tingut clar que les entitats socials havíem de fer-nos 
forts i focalitzar els esforços en millorar la col·laboració en-
tre les principals plataformes socials de les Illes Balears, una 
col·laboració que aquest any es materialitzà especialment 
amb el Tercer Sector Social Illes Balears -entitat que agluti-
na els interessos de la majoria de xarxes i entitats socials de 
la comunitat-,  o amb la recentment creada Prosocial - una 
associació de professionals, estudiants i ciutadans -.

El 2012 suposà així mateix un increment en les col·labo-
racions amb la resta de xarxes estatals i europees en 
l’objectiu comú de tenir un programa consensuat per tota 
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l’estratègia espanyola fins al 2020. Un objectiu que, de 
moment, té un regust agredolç. L’Estratègia Europa 2020 
de la UE es compromet a reduir el nombre de persones 
en situació o risc de pobresa en almenys 20 milions. 
Dels 116 milions de persones a la UE que es troben en 
risc d’exclusió social o pobresa, uns 40 milions pateixen 
de privació material greu. Però, en el cas d’Espanya, se-
gons l’Enquesta de Condicions de Vida de 2012, en lloc 
d’acostar a la meta estatal de reducció en 1,5 o 2 milions 
de persones en pobresa cap a 2020, el percentatge de 
persones en risc de pobresa i exclusió social ha empitjo-
rat des de 2010, especialment per a la infància i per la 
població en edat activa, a causa de les altíssimes taxes 
d’atur, que arriben al 24,6% de la població adulta econò-
micament activa i al 53% en el cas d’atur juvenil. Les llars 
amb tots els membres en edat activa 
en atur arriben a 1.737.600. Per tant, 
és veritat que hauríem desitjat obte-
nir més i millors resultats, però també 
hem constatat com la mobilització de 
multitud d’entitats socials ens ha per-
mès aconseguir una estratègia que, 
sense aquesta activitat, possiblement 
no existiria. No és l’Estratègia que 
ens agradaria, ni molt menys, però 
l’Estratègia Europea 2020 és avui una 
realitat gràcies al treball de moltes persones convençu-
des que només a través de la unió i el compromís es 
pot aconseguir un món millor. Una fita que continuarà 
i s’enfortirà.

Per altra banda, al llarg de l’any s’han fet esforços per 
donar veu i propiciar la participació de les persones en 
situació de pobresa i exclusió social a través de jornades 
i congressos i, sobre tot, ens vam adherir i participar ac-
tivament en totes les mobilitzacions que defensaven di-
rectament les necessitats bàsiques, primàries, d’aquestes  
persones, com ara la Iniciativa legislativa popular sobre 
la proposició de llei de regulació de la dació en paga-
ment, de paralització dels desnonaments i de lloguer 
social, o el gravíssim atemptat contra el dret universal 
d’assistència sanitària que suposa el Reial Decret Llei 
16/2012 de mesures urgents per garantir la sostenibili-
tat del Sistema Nacional de Salut. Dos temes que, en el 
moment d’escriure aquestes línies, encara estan sobre 
l’agenda perquè no s’han donat prou solucions a les de-
mandes dels ciutadans.

La present memòria vol ser també un clam de cara als 
nostres representants polítics. Des d’aquí volem alçar la 
veu, instar els poders públics perquè recuperin l’esperit 
que va permetre un estat del benestar en constant 
procés de millora i que ara, quan més necessari és, en 
comptes de lluitar pel seu manteniment, s’han dedicat 
a abaratir-lo i minvar-lo defugint del què hauria de ser 
la seva principal tasca, que és la de protegir els drets de 

tota la ciutadania. No hi pot haver creixement econòmic 
sense un desenvolupament social sostenible i beneficiós 
per a tothom, veritable motor de la societat. El nostre 
millor actiu són les persones, per què no creure-hi?, per-
què no invertir-hi? Necessitam una classe política capaç 
d’abordar amb contundència les tragèdies individuals 
que destrossen persones i famílies, i llasten el desenvo-
lupament d’aquella Europa social que entre tots havíem 
somiat.

Pel que fa a la dinàmica de treball de la Xarxa, vull des 
d’aquí donar l’enhorabona a totes les entitats que han 
fet possible que la nostra associació gaudesqui de tan 
bona salut. Un any amb tantes retallades, que ha posat 
en una situació veritablement crítica i de pura supervi-

vència a les entitats socials, no ha 
fet més que esperonar-nos per voler 
ser més actius i combatents. Som 
una de les xarxes més actives de 
tot l’estat, on el diàleg, l’esperit de 
consens i el sentit comú dels seus 
membres han permès dur a bon 
port els objectius de l’any. I això 
ha estat possible gràcies a perso-
nes concretes, representants de les 
entitats a dins la Xarxa que s’han 
implicat  amb una dedicació, pro-

fessionalitat i compromís dignes d’elogi; esper que el 
desànim generalitzat que respira la nostra societat no 
s’instal·li entre nosaltres, ja que crec que estam fent una 
gran feina.  M’agradaria fer una menció especial per a 
na Catalina Serra, presidenta de la nostra xarxa fins a 
desembre,  i agrair-li la seva disponibilitat i tarannà du-
rant els anys que exercí el càrrec. També, per suposat, vull 
fer un reconeixement explícit a la immensa tasca i dedi-
cació, més enllà dels seus horaris, al nostre equip tècnic, 
sense el qual hauria estat absolutament impossible abor-
dar la gran quantitat de feina que va sorgint dia a dia, i 
alhora controlar la infinitat d’objectius i activitats de la 
Xarxa.

Nomes ens resta dir, per acabar, que el nostre objectiu 
roman inalterable de cara als propers anys, que no és 
altre que reduir els nivells de pobresa i exclusió social a 
les Illes Balears a través de polítiques socials actives en 
tots els nivells de decisió. I refermar que ho farem sem-
pre atents als nostres principals valors: des d’una postura 
crítica, constructiva i alhora apartidista amb les políti-
ques socials,  amb un mirall que ens faci ser cada dia més  
corresponsables entre nosaltres, més transparents de 
cara a l’exterior i, sobre tot, amb voluntat de millorar con-
tínuament en benefici de les persones a les que atenem i 
de les entitats a les que ens devem.

Andreu Cloquell  
President de l’EAPN-Illes Balears

...necessitam una classe  
política capaç d’abordar 
amb contundència les 
tragèdies individuals que 
destrossen persones i fa-
mílies, i llasten el desenvo-
lupament d’aquella Europa 
social que entre tots havíem 
somiat...



 Memòria Anual   2012 4

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. 

Xarxa per a la Inclusió social. 
EAPN-Illes Balears

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’Entitas d’Atenció a la Infància 
    i Adolescencia Balear).

• 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 Socioeducatiu Naüm de les Germanes 
   de la Caritat de San Vicenç de Paül

Som una organització democràtica, autònoma, partici-
pativa i sense ànim de lucre integrada per més de 30 en-
titats de les Illes Balears amb experiència en la feina amb 
persones sense recursos i/o amb dife-
rents factors de vulnerabilitat. Aques-
tes entitats atenen aproximadament 
a 119.000 persones amb un pressu-
post de 25.000.000 d’euros i amb 
2.300 treballadors/es. Els serveis 
que es donen es complementen amb 
la participació de 5.800 voluntaris.

Estam reconeguts en l’àmbit estatal i europeu i som in-
terlocutors vàlids amb les administracions públiques. 

En aquest sentit, formam part de l’EAPN (European Anti 
Poverty Network), xarxa europea de lluita contra la po-
bresa 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 Con-
sell Europeu i membre fundador de la 
Plataforma Europea d’ONG’s per a l’ ac-
ció social. Està constituïda per més de 
25 xarxes nacionals i 22 organitzacions 
d’àmbit europeu. També formam part 
de L’EAPN- ES, la xarxa de l’Estat Espan-

yol que es creà el 2004 i  la formen 15 xarxes de les dife-
rents autonomies i 14 entitats estatals.

...som una organització 
democràtica, autònoma, 
participativa i sense ànim 
de lucre integrada per 
més de 30 entitats de les 
Illes Balears...
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Xarxa per a la Inclusió social. EAPN-Illes Balears Memòria 2012

El Pla Estratègic ens defineix i marca les nostres prioritats 

Missió

La 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 afavoreixen la inclusió social.

Visió

La 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 i els grups afectats per la situació de pobresa i  

 d’exclusió social que estableix mecanismes de relació i coordinació entre les diferents entitats i xarxes.
 que promogui i faciliti la inclusió a la societat dels col·lectius afectats.

Valors

 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, i cercar 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 dels espais on  
 aquestes participen, amb la finalitat de promoure polítiques i activitats a partir dels seus interessos.

 Cooperació i Corresponsabilitat, concebuda com l’ajuda mútua que les entitats ens prestem per tal   
 d’assolir el nostre objectiu comú.

 Apartidisme, l’entitat és independent de qualsevol opció política. 

L’artista Carlos Riera plasmà els “desajusts del món” en aquesta obra il·lustrativa de caràcter àcid i detallista
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Denúncia de l’augment de situacions de pobresa i vulnerabilitat social

En aquest apartat reflectim la lluita que dugué la Xar-
xa durant l’any 2012 per defensar els drets i els inte-
ressos de les persones a les quals atenem en cada una 
de les entitats. Totes les accions que s’exposen es van 
dur a terme amb la finalitat que la seva veu sigui es-

coltada, per reduir les situacions d’exclusió a les quals 
es veuen abocades i perquè els projectes en els quals 
participen com a persones beneficiàries es puguin 
mantenir de manera digna.

A prop del Col·lectius
Vulnerables

Des de la Xarxa 
hem anat denun-
ciant al llarg de 
l’any l’augment 
de les situacions 
de pobresa i vul-
nerabilitat social 
dels ciutadans de 
les Illes Balears. 
Juntament amb la resta de xarxes d’àmbit estatal i 
europeu apostam pel rellançament de l’estratègia 
Europa 2020 que prengui seriosament el seu objectiu 
de creixement inclusiu i de reducció de la pobresa, no 
improvisar idees en l’últim moment i establir un marc 
general que promogui i vigili l’aplicació del pacte 
d’inversió social. Aquest rellançament de l’estratègia 
hauria de basar-se en les recomanacions sobre po-
bresa i reducció de la desigualtat, que s’haurien de 
promoure amb la inversió financera, en particular a 
través de la dedicació de com a mínim el 25 % dels 
fons de cohesió destinats al Fons Social Europeu (FSE) 
i almenys el 20 % del FSE dedicat a inclusió social i llui-
ta contra la pobresa. 

...apostam pel 
rellançament de 
l’estratègia Europa 2020 
que prengui seriosament 
el seu objectiu de 
creixement inclusiu i de 
reducció de la pobresa...
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a) Reunions amb el Govern

Per tal de valorar i denunciar les situacions de pobresa 
a les Illes Balears, al llarg del 2012 es van realitzar tres  
reunions amb representants del Govern de les Illes Ba-
lears: amb el Sr. José Ramón Bauzá, president del Govern 
i el Sr. Rafael Bosch, conseller d’Educació, Cultura i Uni-
versitats, amb la Sra. Margarita Ferrando, directora ge-
neral de Família, Benestar Social i Atenció a les Persones  

en  Situació Especial, i amb el Sr. José Vicente Marí, di-
rector general del Tresor i Política Financera, i el Sr. Anto-
ni Costa, director general de Pressuposts i Finançament.

Per a més informació: 
 http://xarxainclusio.org/eapn-illes-balears-xarxa-per-a-la-

inclusio-social-es-reuneix-amb-el-president-del-govern-de-les-
illes-balears-i-el-conseller-deduccio-cultura-i-universitats/

El dia 12 de juliol de 2012 la Xarxa per a la inclusió so-
cial presentà l’Informe 2012 dels pressuposts socials 
del Govern de les Illes Balears, el Consell de Mallorca i 
l’Ajuntament de Palma, amb la intenció de posar una 
mirada crítica i alhora no partidista sobre els pres-

suposts. L’informe identifica els augments o reduccions 
pressupostaris significatius de política social de les prin-
cipals administracions de les Illes Balears, valorant el seu 
impacte sobre l’atenció a persones en situació de vulne-
rabilitat. En aquest sentit posà de manifest que si no es 

reforcen els mecanismes de protecció so-
cial existeix el risc de pèrdua de cohesió 
social o crack social, amb un increment 
de les desigualtats socials.  

 http://xarxainclusio.org/la-xarxa-per-a-la-

inclusio-social-eapn-illes-balears-presenta-

un-informe-sobre-els-pressuposts-socials-del-

govern-del-consell-de-mallorca-i-lajuntament-

de-palma/

 http://www.diariodemallorca.es 

mallorca/2012/07/12/271000-baleares-riesgo-

pobreza/779413.html

Per a més informació:

b) Denúncia a través dels mitjans de  
comunicació

Per altra banda la Xarxa també va tenir l’oportunitat 
d’expressar la situació dels col·lectius vulnerables a 
través de diferents mitjans de comunicació:

Dominical Brisas de 25 de Febrer de 2012  
- Llorenç Capellà entrevistà a Carme Muñoz-,

Informatiu Balear TVE de 14 de Març de 2012 
-Entrevista a Carme Muñoz-,  
Programa “Flors en el Desert” d’IB3 Radio 
-dues Entrevistes a Carme Muñoz-. 

Per a més informació: 

 http://xarxainclusio.org/brisas-25-de-febrer-de-2012/ i 

 http://www.rtve.es/alacarta/videos/informatiu-balear/

informatiu-balear-14-03-12/1349009/ (Minut 5’14)

Carme Muñoz i Jordi López presentaren en juliol l’informe 2012 sobre pressuposts

Informe 2012 sobre pressuposts de les administracions públiques adreçats  
a polítiques socials 

Reunió amb el Sr. José Ramon Bauzá i Sr. Rafael Bosch

Reunió amb la Sra. Margarita Ferrando, el Sr. José Vicente Marí i el Sr. Antoni Costa



Roda de premsa per denunciar les limitacions d’accés a la sanitat

Molt abans que esclatàs el cas del Sr. Alpha Pam, al 
llarg del 2012 la Xarxa per a la Inclusió Social denuncià 
les mesures legals previstes en l’RDL 16/2012, de mesu-
res urgents, donat que per a molts ciutadans pot supo-
sar l’exclusió social i l’agreujament de la seva malaltia: 
no podran anar als serveis sanitaris, no podran pagar 
els medicaments…. En aquest sentit l’EAPN-IB entén 
que és una llei que modifica la naturalesa mateixa del 
sistema sanitari, que deixa de ser universal, restringeix 
l’accés als serveis sanitaris als grups més desfavorits 
(immigrants en situació irregular, persones que han es-
gotat la prestació per desocupació, majors de 26 anys 

sense cotització a la Seguretat Social…) i estableix co-
pagaments que penalitzen les persones majors, malalts 
crònics i malalts que requereixen determinats produc-
tes dietètics al llarg de tota la vida. Per tant, a les dificul-
tats econòmiques conseqüència de la crisi s’hi sumen 
les dificultats de salut o la discapacitat. 
Per tal d’avançar en la derogació/modificació de del 
RDL 16/2012 el mes d’agost de 2012 la Xarxa creà la  
Plataforma en defensa de la sanitat i la llei de depen-
dència juntament amb la Comissió de Drets Humans 
del Col·legi d’advocats de les Illes Balears, Metges del 
Món, Amnistia Internacional, i Prosocial. Es van realitzar 
nombroses actuacions com ara comunicats al defensor 
del poble i a fiscalia, demanar reunió amb el nou con-
seller de Sanitat Família i Benestar Social, convocatòries 
de premsa per a fer pressió mediàtica, etc. 

Per a més informació:   http://xarxainclusio.org/cuatro-ong-
de-baleares-y-la-comision-de-derechos-humanos-del-icaib-
denuncian-graves-limitaciones-en-el-acceso-de-colectivos-
vulnerables-a-la-asistencia-sanitaria-publica/

Que no ens hipotequin la vida! 24.220 firmes a les Illes Balears
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Al llarg de tot el 2012 des de la Xar-
xa vàrem participar activament en 
la recollida de firmes i l’aportació de 
fedataris per a la Iniciativa legislativa 
popular sobre la proposició de llei de 
regulació de la dació en pagament, de 
paralització dels desnonaments i de 
lloguer social. Des de les Illes Balears 
vam recollir 24.220 firmes, de les 

quals 2.471 varen ser recopilades per 
entitats de l’EAPN-IB, cosa que eviden-
cia un clam ciutadà per canviar la le-
gislació hipotecària i posar fi al drama 
de milers de famílies que es veuen al 
carrer, sense habitatge, i amb un deu-
te de per vida.

Assistència sanitària, un dret per a totes les persones

... i la creu...

Segons dades del Consell General 
del Poder Judicial, entre 2007 i el ter-
cer trimestre de 2012 s’han produït 
més de 400.000 execucions hipote-
càries a l’Estat espanyol

La cara.... 

1.402.854 firmes de suport en tot 
l’estat espanyol.  3.253 fedataris.
Més de 600 punts de recollida

Per a més informació:    http://
www.quenotehipotequenlavida.org/ 

No desnonaments
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Lluitant per la continuïtat dels programes específics per als col·lectius vulnerables

Arrel de la publicació del Pla per a l’equilibri econò-
mic de les Illes Balears. Mesures d’estalvi 2012, del mes 
d’abril de 2012, des de la Xarxa s’elaborà un document 
en contra de les Mesures de contenció de les transferèn-
cies corrents en Educació, concretament pel que fa a 
la suspensió d’ajudes i subvencions a entitats locals i  
associacions, que afectaven a progra-
mes com el PISE (Prevenció i Inter-
venció Socioeducativa) i CAPI (Curs 
d’Aprenentatge Professional Inicial). 
En aquest sentit es denuncià que 485 
alumnes de les Illes es podrien quedar 
sense programes específics de lluita 
contra el fracàs escolar i, en conse-
qüència, demanà la seva continuïtat.  
El resultat fou moderadament positiu donat que es varen 
mantenir la majoria de programes. 

Per altra banda, en relació a les convocatòries per a 
col·lectius vulnerables del SOIB, des de la Xarxa en rea-
litzaren diferents reunions amb responsables polítics i 
tècnics per tal de vetllar pel manteniment de les convo-
catòries de formació i de serveis d’acompanyament així 
com aportar propostes per a millorar les mesures de se-

guiment i control dels mateixos. 

Tot i això, les demores en la publicació 
de convocatòries i en els pagaments 
a les entitats els provocaren nombro-
sos problemes econòmics i, fins i tot, 
algunes hagueren de realitzar expe-
dients de regulació d’ocupació (ERO) 
durant mesos.  En aquest sentit hi ha-
gué aturades de serveis d’orientació i 

minva de cursos de formació que afectaren seriosament 
als col·lectius que s’adrecen a aquests programes. 

...les demores 
en la publicació de 
convocatòries i en els 
pagaments a les entitats 
els provocaren nombrosos 
problemes econòmics...
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El Tercer Sector Social Illes Balears integra 8 xarxes que 
representen 97 entitats socials, més de 3.200 professio-
nals i 5.800 voluntaris que atenen més de 120.000 per-
sones en diversos sectors (exclusió 
social i discapacitat), amb l’objectiu 
de treballar per la millora del benes-
tar de les persones amb necessitats 
socials no cobertes, i de manera prio-
ritària 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 socie-
tat balear, cercant la màxima inci-
dència en les polítiques socials de 
les Illes Balears. Actualment, en 
aquesta associació de xarxes que 
és el TSSIB, la Xarxa per a la In-
clusió Social ostenta el càrrec de 
Vice-presidència.
Durant 2012 s’ha treballat junta-
ment amb el TSSIB els següents 
temes: 

a) Deute acumulat per les administracions públiques

La situació que les entitats viuen a causa del deute de les 
administracions públiques és insostenible. A la pràctica, 
és una situació en la qual les entitats del Tercer Sector 
fan d’entitats financeres, a cost zero, de les diferents ad-
ministracions públiques per poder donar continuïtat als 
múltiples programes socials, tot i que son entitats sense 
ànim de lucre. Des del TSSIB es valora positivament que 
s’han fet esforços amb una sèrie de pagaments a enti-
tats del sector, però no s’ha liquidat el deute al 100% i 
això provoca que les entitats no disposin de liquiditat 
per poder posar en marxa els projectes nous que han 
estat aprovats.
Per reivindicar el pagament del deute econòmic i dema-
nar una solució d’urgència es van realitzar nombrosos 
actes de denúncia pública en mitjans de comunicació i 

diverses reunions amb els responsables polítics. A des-
tacar les reunions amb el senyor José Ignacio Aguiló, 
vicepresident econòmic del Govern de les Illes Balears; 

amb la senyora Margarita Ferrando, 
directora general de Família, Benes-
tar Social i Atenció a les Persones en 
Situació Especial; el senyor José Vicen-
te Marí, director general del Tresor i 
Política Financera, i el senyor Antoni 
Costa, director general de Pressuposts 
i Finançament.
 

b) Treball en vistes a la creació 
d’una patronal en el marc de laa 
Intervenció Social

S’han dut a terme diverses reu-
nions amb les entitats interessa-
des en la creació d’una Patronal i 
s’estan posant els medis, mitjans 
i recursos per constituir-la amb 
l’objectiu de poder negociar, si 
escau, un conveni autonòmic 
d’Intervenció Social.    

c) Caixa Colonya

A través de la participació en 
el Tercer Sector Social, l’EAPN- 
IB té un membre de la junta 
directiva dins la comissió de 
control de la caixa d’estalvis Colonya, com a conseller 
general, en el marc de l’acord de transparència i obertu-
ra que han desenvolupat a la Caixa. Dins dels objectius 
està el vetllar perquè el funcionament de la Caixa sigui 
coherent i transparent amb els principis que defensem.
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A més de la participació activa en les Xarxes d’EAPN- ES en l’àmbit  estatal i EAPN- Europa, 
durant 2012 EAPN- IB ha desenvolupat tota una varietat d’estratègies i accions de treball en 
xarxa, que a continuació s’exposen.

Treball en Xarxa
Defensant les Entitats Socials

Membres actius del Tercer Sector Social Illes Balears (TSSIB)

...ens trobam en una 
situació en la qual les 
entitats del Tercer Sector 
fan d’entitats financeres, 
a cost zero, de les 
diferents administracions 
públiques...
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Aprovat el Codi Ètic de la nostra Xarxa

L’Assemblea General del dia 27 de març de 2012 aprovà el 
Codi Ètic de la Xarxa amb la intenció de donar compliment 
a la voluntat de transparència de la nostra entitat. El Codi 
Ètic marca quins són els nostres principis comuns: la coo-
peració, el treball en equip, la qualitat, la transparència, el 
respecte a les persones ateses, la professionalitat, i la co-
municació. L’objectiu és que sigui una eina que ens ajudi a 
tots a millorar, a saber cap a on anam, com hi anam i qui ens 
acompanya en el nostre viatge. En aquest sentit, especifi-
ca clarament per a les entitats membres de la xarxa quins 
principis s’han de complir quant a relacions amb els treba-

lladors i les treballa-
dores, relacions amb 
les persones usuàries, 
relacions amb les al-
tres entitats membres de 
la Xarxa i relacions amb els 
voluntaris i voluntàries.

Per a més informació: 

  http://xarxainclusio.org/publicacions/

EAPN-IB ha participat en rei-
vindicacions i accions con-
cretes amb Prosocial, una 
associació de professionals, 
estudiants i ciutadans que es 
va presentar en societat el 15 
de juny de 2012. Els objec-
tius de Prosocial són: enfor-
tir la igualtat d’oportunitats 
mitjançant l’augment de les 
polítiques socials, donar veu 
als col·lectius més vulnera-

bles de la societat i millorar 
les condicions laborals i la 
praxi professional dels tre-
balladors de l’àmbit social.  
Prosocial aposta per la mo-
bilització social, la recerca 
d’aliances amb entitats, as-
sociacions i moviments per 
construir fronts comuns con-
tra les polítiques antisocials 
de les administracions. 

Accions conjuntes amb Prosocial

Per a més informació:

  http://grupdeprofessionalsambitsocial.blogspot.com.es/

 Participants d’algunes entitats d’ EAPN-IB varen assistir 
a la VIII Trobada Estatal de Participació de Persones en 
Situació de Pobresa i Exclusió Social, que tingué lloc a 
Màlaga els dies 14, 15 i 16 de juny. Sota el lema “Aportant 
al desenvolupament”, es treballaren quatre aspectes (tre-
ball, formació, salut i habitatge) que influeixen en la nostra 
societat des de l’inici de la crisi l’any 2008 i sobre les quals 
convé aturar-se a reflexionar.

  Consell de Serveis Socials de les Illes Balears.
El 25 d’abril l’EAPN-IB va participar en la IV sessió del Con-
sell de Serveis Socials de les Illes Balears, com a membre 
del Consell.
A la sessió del Consell de Serveis Socials del 10 d’octubre 
des de la Xarxa es procedeix a la lectura d’un manifest de-
nunciant la greu situació que estan vivint els col·lectius 
vulnerables de les Illes i de la difícil situació que estan pa-
tint les entitats sense afany de lucre a causa del deute de 

les diferents administracions públiques.

  El 29 de febrer EAPN-IB va participar a la Taula d’Experts 
de pobresa Infantil organitzada per UNICEF Balears.

  El 18 de juny EAPN-IB participa a la reunió sobre accions 
de sensibilització i EPD de les organitzacions, organit-
zada per Unicef Balears.

  El 19 de setembre EAPN-IB participa a les Jornades: 
“Familias monoparentales. Mi situación en tiempos de 
crisis” organitzades per la Federación de asociaciones de 
madres solteras. Es modera la Ponència Marc: “Impacto de 
la crisis seguimiento del indicador de riesgo de pobreza y 
exclusión social en España”.

  El 21 de setembre es participa al Grup d’experts de 
pobresa i exclusió social a les Illes Balears organitzat per 
Creu Roja Balears.

Participació en reunions, fòrums i jornades

VII Trobada de Participació Estatal
Membres del grup de participació d’EAPN-IB 

assistents a la VII Trobada de Participació EStatal Grup de participació d’EAP-IB

Presentació de l’Associació Prosocial
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IX Assamblea General de EAPN-ES

Grup de treball de l’Assemblea General EAPN-Europa

Foren nombroses reunions de comissions permanents 
de l’EAPN-ES, comitès executius i grups de treball on es 
tractaren diversos temes en coordinació amb les EAPN 
de les altres Comunitats Autònomes, elaboració de do-
cumentació, participació a les diferents jornades orga-
nitzades per les diferents entitats que formen part de les 
xarxes o per les xarxes mateixes, etc. Un dels documents 

clau que es llançaren a tot l’àmbit europeu és el titulat 
“L’austeritat no funciona. Ha arribat l’hora d’un pacte 
per la inversió social” on es defineix el posicionament de 
l’EAPN sobre les polítiques europees davant la crisi. 
(v. http://www.eapn.es/ARCHIVO/documentos/recur-
sos/1/1162_Microsoft_Word_-_Declaracion_AG_2012_
EAPN.PDF)

Per a més informació: 

  www.eapn.es/ i  www.eapn.eu/

Organització i participació en la ILP sobre desnonaments

Creació de la Plataforma del Tercer Sector Estatal

Llei de mecenatge

Subvencions de l’ IRPF i del Règim General

Pla Nacional de Reforma i PNAin (inclusió social)

Els principals temes treballats el 2012 per les 
comissions i els grups de treball foren: 

La nostra força
en l’àmbit Estatal i Europeu

Assemblea General EAPN-Europa Delegació Balear a la IX Assamblea General de EAPN-ES

La projecció estatal i europea de la nostra Xarxa és important. Al llarg de 2012 es participà en més de 30 activitats 
conjuntes amb altres xarxes en diferents llocs d’Espanya i d’Europa per tal de debatre, prendre acords i influir en 
les polítiques socials.



Núm. entitats socials que participaren:  10

Núm. centres serveis socials municipals: 13

Núm. centres de salut que participaren: 2

Entitats participants:

Persones ateses:

Núm. total de famílies ateses:  1445

Núm. total de nins atesos:   2346

Núm. de bens adjudicats per tipologia: Núm. Ayudes

Alimentación infantil:  817

Higiene infantil:  811

Equipament Escolar:  1323

Ulleres o Audiòfons: 119
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Coordinant l’atenció a la Infància. Programa Caixaproinfància Memòria 2012

Coordinant l’atenció a la Infància

Es tracta d’un projecte dirigit a nins i joves de 0 a 16 anys 
en situació de pobresa econòmica i de vulnerabilitat so-
cial, per tal de promoure el seu desenvolupament de ma-
nera integral, donant suport a les polítiques de millora 
de l’equitat, la cohesió social i la igualtat d’oportunitats 
per als menors i les seves famílies.

Per a més informació:    http://obrasocial.lacaixa.es/
ambitoscaixaproinfancia/caixaproinfancia_es.html

L’any 2012 significà el 5è any consecutiu d’implantació del programa CaixaProinfància a les Illes Balears. El programa 
vol trencar la línia de transmissió de la pobresa de pares a fills i afavorir el desenvolupament de tot el potencial dels 
menors. 

L’EAPN-IB és des del 2007 l’entitat coordinadora d’aquest 
programa que, tot i que en un principi es limitava a la po-
blació de Palma, a partir del curs 2008-09 s’amplià a tot el 
territori de les Illes Balears. Actualment ens trobam en el 
sisè conveni de col·laboració amb l’Obra Social la Caixa  
(del 01/10/12 a 30/09/13).

Núm. de grups d’infants i famílies que  
han rebut serveis socioeducatius:

Núm. Grups

Teràpia psicosocial contínua (3-16 anys):  87

Grups d’estudi assistit (6-16 anys):  73

Activitats en centres oberts (3-16 anys):  36

Activitat de campaments (6-16 anys):  6

Activitat de colònies urbanes (3-16 anys): 161

Atenció logopèdica 2 (10-12 anys):  15

Aula oberta (6-16 anys):  27

Atenció individualitzada (6-16 anys):  27

Centre matern- infantil (0-3 anys):  1

Taller educatiu familiar (6-12 anys):  2

Avaluació/ assessoria puntual (3-16 anys): 82

Atenció terapèutica famílies (3-16 anys):  66

Tallers terapèutics grupals (3-16 anys):  1

Atenció logopèdica (3-9 anys):  2

Despesa invertida en el període 2011-2012:    1.346.611 €

Total despesa en el període 2007-2012:            6.348.791 €

Inversió:
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Sensibilització
i participació

Per comunicar i donar a conèixer les activi-
tats d’EAPN-IB, s’ha publicat SUMA’T-HI, la 
revista semestral de la Xarxa per a la Inclusió 
Social EAPN-Illes Balears. Concretament, el 
tercer nombre en juliol i el quart en desem-
bre, cada un amb una edició de 1000 exem-
plars i una publitramesa a 342 direccions. 
També, en el mes de Juliol de 2012, es pu-
blicà l’edició de la Memòria de 2011 de la 
Xarxa, de la qual s’editaren 1000 exemplars i 
es va fer una publitramesa a 342 direccions.

Revista SUMA’T-HI i Memòria 2011

Per a més informació:

  http://xarxainclusio.org/publicacions/

2ª Trobada de Participació

Amb motiu del Dia Mundial de Lluita 
contra la Pobresa i l’Exclusió Social, el 17 
d’octubre es va celebrar la 2a trobada de 
participació de persones en situació de 
vulnerabilitat en la seu de l’ONCE a Palma, 
sota el lema «Crisi i convivència, formació, 
ocupació, sanitat i habitatge». 

Grup de formació Grup de treball ocupació

Taula rodona sobre iniciatives de participació ciutadana

Grup de treball vivenda Grup de treball sanitat
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Sensibilització i participació Memòria 2012

EAPN-IB

L’objectiu era donar veu als diferents col·lectius que 
pateixen especialment la situació de crisi actual a fi de 
reflexionar sobre com es viu la crisi i com afecta la con-
vivència als pobles i barris, així com formular propostes 
per construir una ciutadania nova que sorgeixi de la 
participació de les persones que estan en una situació 
més vulnerable. A la trobada hi participaren 70 persones, 

entre representants de diferents col·lectius vulnerables i 
tècnics de les entitats associades a EAPN-Illes Balears. Es 
va realitzar una taula rodona on s’explicaren diferents ini-
ciatives de participació ciutadana. Posteriorment, es va 
treballar en grups per compartir i debatre experiències 
personals relacionades amb la crisi actual. Com a cloen-
da va actuar el Circ Bover.

Els comptes anuals d’EAPN-IB corresponents a l’exercici 2012, tancats el 31 de desembre i d’un total de 94.938,85€, inte-
gren la totalitat dels ingressos de l’entitat en la realització de les seves activitats.

en Xifres

1- Privat

2- Propi

3- Públic

1- Funcionament

2- Personal

3- Amortitzacions

El Circ Bover va participar en la festa de la cloenda de la II Trobada
 Catalina Serra Presidenta i Carme Muñoz 

Directora tècnica d’EAPN-IB llegint les conclusions.




