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Fonamentació 
En concordança amb els anys anteriors, el 2014 s’ha caracteritzat per un any 

de crisi i mancança econòmica, un any de reducció d’ingressos, de pujada de 

despeses i necessitat d’ajustar-se econòmicament. Aquest reducció 

progressiva d’ingressos econòmics de les famílies, han donat lloc a que els 

CMSS (Centre Municipal de Serveis Socials) s’hagin convertit en la principal 

porta d’entrada per demanar informació i gestió de recursos diversos tals com 

econòmics, formatius, laborals, relacionals.... Davant aquesta situació el 

Ministeri ha respost amb un suport econòmic especial a les comunitats 

autònomes, aspecte que ha donat peu a disposar d’un major suport econòmic 

per a la cobertura d’aquestes mancances. 

Enguany s’ha continuat plantejant els serveis socials,  com servei de cobertura 

de necessitats més bàsiques i contenció, però donant una passa més cap a les 

iniciatives comunitàries, podent destacar una consolidació del Treball 

Comunitari i Grupal en el nostre municipi. 

A nivell de resum podem destacar any per any els petits avanços:  

� 2008 - Es va caracteritzar per un canvi organitzatiu que fou crucial per 

a la millora en l’atenció i l’augment d’eficàcia i eficiència mitjançant la 

implantació de la cita prèvia i l’ampliació de l’atenció a la població a la 

tarda, la millora de l’accessibilitat de la població als serveis socials. 

� 2009 - Consolidació dels serveis socials, podent destacar la cohesió de 

l’equip, la implantació de nous projectes comunitaris, el manteniment al 

dia de registre i intervencions i la consolidació de l’atenció al ciutadà. 

� 2010 - Amb les noves instal·lacions i la creació del Pla, es consolida el 

canvi cap una nova perspectiva de feina eficaç i eficient, amb una 

qualitat d’atenció i intervenció adequada. Mitjançant el pla no només 

s’establiren les línies de treball prioritàries per a un període concret, 

sinó que també uns compromisos d’acció i destinació de recursos per a 

la recerca i consecució dels objectius prioritaris. 

� 2011 - Any d’implantació del nou sistema informàtic (ESSAP) que 

garantí un registre adequat i actualitzat de totes les intervencions dutes 

a terme, i eina essencial per a l’extracció de dades en moment real. I 

any de publicació de la Cartera de Serveis mitjançant un tríptic en el 

qual s’especifica el diferents serveis que s’ofereixen des dels serveis 
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socials municipals, amb la intenció d’apropar i donar a conèixer a tota 

la població del nostre municipi els diferents recursos. 

� 2012 - Valoració i posada en comú entre totes les membres de l’equip 

de la necessitat de replantejar els Servies Socials cap a altres línies 

d’intervenció més comunitàries, amb l’objectiu d’optimitzar 

l’aprofitament dels recursos ja funcionals i promoure l’adquisició al 

canvi individual mitjançant el treball grupal i comunitari.  

� 2013 - En consonància amb la valoració final del 2012, els serveis 

socials fan una aposta cap els projectes comunitaris, com a eina per 

poder optimitzar els recursos ja disponibles i arribar així a més 

població. La promoció de l’adquisició al canvi individual mitjançant el 

treball grupal i comunitari es planteja com un repte per enguany, el que 

ha implicat una reorganització dels serveis socials de Binissalem. 

� 2014 - Encara que es considera que la situació de carència de les 

famílies continua estant pressent, cal destacar un  reconeixement per 

part del ministeri d’aquesta situació, materialitzant-se amb la signatura 

de diversos convenis per a la concessió d’ajudes econòmiques 

individuals. Així i tot, el nostre servei continua apostant per la feina 

comunitària i grupal i la introducció de la intervenció individualitzada en 

la xarxa de recursos comunitaris com a punt de canvi. 

Per una altra banda, cal ressaltar que enguany s’ha creat el Pla 

Municipal de Serveis Socials 2014-2018, que aposta cap a una feina 

de qualitat bassada en l’avaluació dels projectes i serveis que oferim. 
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Dades del servei 
 

Adreça:  C/ Sa Mostra, 2 de Binissalem 

Telèfon:  971 88 65 29 

Correu electrònic : serveissocials@ajbinissalem.net 

  

El Servei d’informació i Orientació (SIO) s’ofereix en el següent horari:  

- horari d’oficina i atenció telefònica: de dilluns a divendres de les 8:30 

a les 14 hores. 

- horari d’atenció al públic (amb cita prèvia):  

o Matí: dilluns i dimecres de les 9 a les 13 hores 

o Tarda: dimecres de les 15:30 a les 17:30 hores 

L’horari d’atenció és ample i permet que l’usuari sigui ates quasi sense llista 

d’espera i en un horari adequat a les seves necessitats.  

L’equip de feina que composa els Serveis Socials és multidisciplinar, aspecte 

que garanteix l’abordatge d’una situació-problema de forma completa i des de 

totes les possibles perspectives de feina. 

 

Durant l’any 2014 l’equip dels Serveis Socials ha estat el següent:  

- 1 auxiliar informadora 

- 2 Treballadores Socials 

- 1 TS de dependència 

- 1 Educadora Social 

- 1 Mediadora intercultural 

- 1 Psicòloga 

- 12 Treballadores Familiars  
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Explotació de dades 
Les dades que a continuació es presenten estan extretes del sistema informàtic 

de l’ESSAP.  

Durant l’any 2014 s’ha treballat amb 618 expedients , 113 dels quals han estat 

de nova obertura, el que suposa el 18,28% dels expedients, i 109 han estat 

tancats corresponent al 17,64% del total d’expedients treballats. 

Aquests 618 expedients corresponen a 1030 persones beneficiaries sense 

repetir i a tipologies familiars diverses: persones soles, famílies nombroses, 

famílies reconstituïdes, sistemes monoparentals i monomarentals. 

Si comparam aquestes dades amb les de l’any 2013, ha hagut un augment de 

38 expedients més treballats i 60 persones més ateses al nostre servei. 

Segons les dades extretes de l’INE 2014, la població de Binissalem arriba a 

7936, per tant el percentatge d’atenció en proporció amb els habitants del 

municipi, és d’un 12,93%. 

Tenint en compte que a una família s’ha pogut dur a terme diverses 

intervencions (de totes les intervencions s’han beneficiat 1718), a continuació 

es presenta la distribució per sector de població atès. 

Les dades corresponents als anys 2009 i 1010 han estat extretes del programa 

informàtic SIAP, les dades del 2011, 2012 i 2013 corresponen al sistema 

informàtic ESSAP. 

Comparativa usuaris per intervencions i sector 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Població general 493 * * * * 

Família 532 320 379 486 573 

Infància i joventut 148 202 260                        304 326 

Dona 64 61 81 110 155 

Persones majors 460 401 382 430 414 

Persones amb discapacitat 189 102 121 116 113 

Altres 44 25 34 65 79 

Immigrants 84 27 42 65 58 

Total 2014 1138 1299 1576 1718 

* El sistema ESSAP no contempla el sector de població general 
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El nombre d’entrevistes realitzades amb cita prèvia han estat de 928.  

En total s’han realitzat 928 entrevistes, cosa que significa una mitjana de 17 

entrevistes per setmana i 77 entrevistes mensuals dutes a terme entre les dues 

treballadores socials. 
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Recursos i programes que ofereixen els SS.SS 
A nivell de recursos comunitaris podem destacar la següent relació distribuïda 

pels ítems que es contemplen en el Pla de Prestacions Bàsiques:  

1) Informació, orientació, valoració i mobilització de recursos 

2) Suport a la unitat de convivència i d’ajuda a domicili 

3) Mesures d’Allotjament alternatiu 

4) Prevenció i inserció 

5) Prestacions complementàries per cobrir les necessitats de subsistència 

Abans de començar, és interessant veure el percentatge de dedicació a cada 

un d’aquests ítems en base al nombre d’usuaris beneficiats:  

Persones ateses per prestació

356; 21%

475; 27%

457; 27%

414; 24%

16; 1%

Informació,
orientació,
valoració i
mobilització de
reccursos
Actuacions de
suport a la unitat
de convivencia i
d'ajuda a domicili

Recursos
compelmentaris
per a la cobertura
de necessitats de
subsistència
Actuació de
prevenció i inserció

Allotjament
alternatiu

 

Cal destacar que enguany s’ha pogut extreure el total d’actuacions dutes a 

terme per cada una de les intervencions realitzades, arribant així a les 2445. 

Aquesta quantitat tan elevada no és més que un reflexa de que cada vegada 

més el registre que duem a terme en relació a la feina que fa el servei és més 

exhaurit. 

On es pot veure una major diferència és en l’augment de la cobertura de les 

necessitats de subsistència en contraresta al servei d’informació, valoració i 

mobilització de recursos. Aquesta diferència reflexa la realitat que dia a dia es 
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troben les nostres famílies i la dificultat de mantenir cobertes totes les seves 

necessitats. 

 Intervencions  
2014 

% Actuacions  
2014 

% 

Informació, orientació, valoració i mobilització de 
recursos 

356 21% 356 17% 

Allotjament alternatiu 16 1% 16 1% 
Recursos compelmentaris per a la cobertura de 

necessitats de subsistència 
457 27% 854 35% 

Actuació de prevenció i inserció 414 24% 517 21% 
Actuacions de suport a la unitat de convivència i 

d’ajuda a domicili 
457 27% 639 26% 

TOTAL 1.576 100% 2.445 100% 
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1. Informació, orientació, valoració i mobilització de 

recursos: 

1.11.11.11.1.... Adreçat a població general Adreçat a població general Adreçat a població general Adreçat a població general    

Servei d’informació, orientació, valoració i mobilització de recursos; en total s’ha 

ofert aquest recurs a 356 persones, el que ha suposat el 21% del total de les 

intervencions realitzades.  

A continuació us plantegem el percentatge d’atenció d’aquest ítem en funció del 

col·lectiu: 

14; 4% 28; 8%

126; 35%

8; 2%

14; 4%

22; 6%

63; 18%

81; 23%

Altres grups de necessitat Dona
Família immigrants
Infància Joventut
Persones amb discapacitat Persones majors

 

1.21.21.21.2.... Adreçat a població específica Adreçat a població específica Adreçat a població específica Adreçat a població específica    

Servei d’informació i orientació a d’immigrant  

Aquest servei l’ofereix la Mediadora Intercultural i es duu a terme els dijous de 

les 12 a 14 hores, amb cita prèvia. En aquest espai es fan consultes sobretot 

relacionades amb: 

• Regulació de papers d’estrangeria (arrelaments, reagrupaments, 

informes de vivenda i informes d’integració) 

• Cursos de formació 

• Cursos de català i/o castellà 

• Accés a sanitat pública (targeta sanitària) 
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• Informació del funcionament del sistema educatiu (material escolar, 

reunions amb tutors, beques educatives, etc...) 

Segons dades de la HSI, podem destacar la següent taula: 

Intervencions i nombre de persones ateses 

Persones per informe d’arrelament social  1 

Per informe de vivenda / reagrupament  2 

Relacionades amb la normalització laboral  2 

Per el taller de llengua per a persones immigrades a Santa Maria  7 

Per el taller de llengua per a persones immigrades a Lloseta  1 

Ajuda a transport per accedir als tallers de llengua per a persones 
immigrades 

4 

Famílies per dificultats d’integració i relació amb els centres 
educatius / actuacions per a la normalització escolar  

6 

Persones del programa mediacional  16 

Persones per prestacions del sistema educatiu / beques  4 

Total  43 
 

Servei d’informació i orientació a joves  

Aquest servei l’ofereix l’Educadora Social i encara que no té un horari d’atenció 

concret, funciona amb cita prèvia en base a la seva agenda. La tipologia 

d’intervenció de l’educadora és molt variada, plantejant l’abordatge de diversos 

temes des de la perspectiva educativa i de reflexió. 

Els temes abordats durant el procés del projecte, han estat:  

- Personal 

- Salut 

- Laboral 

- Social 

- Escolar  

- Soci - jurídic 

- Familiar 

- Temps lleure 

- Socioeconòmic  
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Pel que fa a la intervenció individualitzada de l’educadora podem diferenciar 

entre: 

• Casos Connectats: aquells infants i/o joves amb els quals s’ha iniciat un 

primer contacte, és a dir que han conegut a l’educadora i l’educadora a 

ells, però que no ha tingut més repercussió. 

• Casos amb seguiment: aquells infants i/o joves que s’ha connectat amb 

anterioritat, amb els quals es veu prioritari dur a terme un treball 

socioeducatiu. Dins els casos amb seguiment, es diferencia entre: 

o Casos amb seguiment habitual: amb els que s’han plantejat 

objectius educatius a llarg termini amb un seguiment intensiu del 

procés educatiu i social. 

o Casos amb seguiment puntual: amb els que s’ha dut a terme una 

intervenció a un moment determinat amb objectius a curt termini 

que donen resposta a moments determinats.  

 

Nombre de casos amb intervenció 

 
CASOS CONNECTATS 

 
330  

 

Seguiment habitual 31 
CASOS AMB SEGUIMENT 

89 
 Suport puntual 58 

 

Nombre de famílies 

 
FAMÍLIES CONNECTADES 

 
21  

 

Seguiment habitual    19 
FAMÍLIES AMB SEGUIMENT  21 

Suport puntual   2 
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Nombre de casos habituals i puntuals per edat i sexe. 

EDAT/SEXE HOMES DONES TOTAL PER EDATS 
6-11 6 1 7 

12-15 9  12                 21 

16-19 21 11 32 

>20 11 18 29 

TOTAL PER SEXE 47 42 89 

0
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20

25
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12-15
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16-19
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>20

DONA

HOME

 

Servei d’informació i orientació de dependència  

Enguany s’ha continuat amb l’atenció especialitzada per als casos de 

dependència, mitjançant la presència d’un treballador social cedit per l’IMAS, 

un pic a la setmana. El seu horari d’atenció al públic s’ha realitzat els dimarts 

de les 9 a les 13 hores. 

La seva funció ha estat la de donar informació i orientació sobre els tràmits de 

dependència, signatura de PIAs (Pla Individual d’actuació) i seguiment de 

casos amb dependència concedida.  

Segons les dades de l’ESSAP1,  al llarg del 2014 s’han tramitat dependència en 

25 casos. Per una altra banda també podem destacar que hi ha 145 casos 

enregistrats amb dependència (58% dones i 42% homes) i 130 casos de cures 

en el domicili (58% dones i 42% homes) 

                                                 
1 Cal destacar que aquestes dades només contempla a aquelles persones que han realitzat la gestió de 
dependència mitjançant els Serveis Socials. 
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2. Suport a la unitat convivencial i d’ajuda a domicili 

Aquest servei s’ha ofert a 457 persones, el que ha suposat el 27% del total de 

les intervencions realitzades que han anat adreçades als següents col·lectius 

d’intervenció:   

A continuació us plantegem el percentatge d’atenció d’aquest ítem en funció del 

col·lectiu: 

67%

2%

11%

5%

4%4%3%
4%

Altres grups de necessitat Dona
Família immigrants
Infància Joventut
Persones amb discapacitat Persones majors

 

    

2.12.12.12.1.... Adreçat a població general Adreçat a població general Adreçat a població general Adreçat a població general    

Servei d’atenció psicosocial  

L’atenció psicosocial que s’ha ofert en el nostre municipi ha beneficiat a 34 
famílies , arribant així a un total de 48 persones ateses directament . 

Cal destacar també que d’aquestes famílies, 19 són noves derivacions  

realitzades l’any 2014, i la resta 9, fan relació a casos oberts anys anteriors i 

que continuen en procés terapèutic.  

Al llarg de l’any s’han tancat 24 expedients . 

 

 

 

 

 



  
 
 
 

AJUNTAMENT  DE  BINISSALEM 
Illes  Balears 

Serveis Socials de l’Ajuntament de Binissalem 
C/ Concepció, 7. Binissalem C.P. 07350 

Telèfon: 971 88 65 29 

16 
 

Quan a tipologia familiar , assenyalar: 

Tipologia familiar 

Família nuclear 13 

Família monoparental/monomarental 7 

Família reconstituïda 3 

Família adoptiva - 

Família unipersonal 3  

Família tres generacions 2 

Dada no enregistrada 6 

Total  34 

 

Pel que fa al perfil de les persones ateses directament, assenyalar: 

Sexe Nº de persones 

ateses direct. 

Dona 28 

Home 20 

Total 48 

 

 

 

Respecte al nombre d’intervencions  realitzades; 

Al llarg de l’any s’han realitzat un total de 285 intervencions , (226 

intervencions directes amb la família i 59 indirectes). 

Quan parlem d’intervencions directes es fa referència a les següents 

actuacions:   

• Entrevistes terapèutiques: Totes les entrevistes orientades al canvi 

• Intervencions de suport i acompanyament 

Grup d’edat Nº de persones 

ateses direct. 

< 12 (infància) 7 

13-18 

(adolescència) 

6 

 > 18  (adults) 35 

 Total 48 
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• Intervenció conjunta equip serveis socials – família: Totes les entrevistes 

amb les persones / famílies que realitzen de forma conjunta la psicòloga 

i algun professional de l’equip de serveis socials 

• No acudeixen: Comptabilitzem aquelles ocasions en les que les 

persones no acudeixen a l’entrevista sense avisar o anul·lar prèviament 

la cita. 

• Intervenció telefònica amb la família 

• Seguiment 

De la mateixa manera, les intervencions indirectes fan referència a reunions 

amb l’equip de serveis socials, amb la xarxa (escola, policia, centre de salut, 

salut mental, protecció de menors,...), interconsulta amb altres professionals, 

etc. 
 

Servei de préstec de material ortopèdic  

Gràcies a la donació de material ortopèdic de persones del nostre municipi i de 

l’antic centre hospitalari Son Dureta, els serveis socials municipals disposen del 

següent dipòsit:  

o 2 parells de barreres de llit 

o 2 parells de crosses 

o 1 coixí antiescares 

o 6 cadires de rodes 

o 8 llits manuals 

o 5 caminadors 

o 5 llits d’hospital 

o 1 matalàs antiescares 

El Servei de préstec de material ortopèdic va adreçat a aquelles famílies del 

nostre municipi que, davant la necessitat puntual o permanent d’emergència, 

necessiten fer ús d’algun suport ortopèdic. Aquest préstec s’ofereix de forma 

gratuïta, i en base a la disponibilitat del material, amb el compromís del seu 

posterior retorn, un pic finalitzat el servei. 

Al llarg de l’any 2014, 38 famílies han fet ús d’aquest servei.  
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Projecte ReDecor  

ReDecor és un projecte d’intermediació i cessió de mobiliari i electrodomèstics 

de segona ma. 

La iniciativa consisteix en recollir mobiliari i/o electrodomèstics de llars que els 

volen canviar però que encara poden ser reutilitzats per altres famílies. 

Els serveis socials s’encarreguen de valorar l’estat del mobiliari cedit, d’anar-ho 

a cercar i distribuir-ho per les famílies dels serveis socials que prèviament ens 

han fet la demanda d’algun objecte que puguin necessitar.  

Enguany s’ha fet ús d’aquest servei 24 famílies i han pogut gaudir de la 

distribució de sofàs, llits i matalassos, butaques, tauletes de nit, escriptoris, 

paradora, rentadora, gelera, forn elèctric.... 

Gràcies a aquest projecte es garanteix de: 

o reutilització de mobiliari i /o electrodomèstics 

o cobrir la necessitat en un domicili que per motius econòmics no poden 

fer front a una despesa  

o crear un espai on deixar els mobles en bon estat d’aquelles famílies que 

se’n volen desfer d’ells. 

 

2.22.22.22.2.... Adreçat a població específica  Adreçat a població específica  Adreçat a població específica  Adreçat a població específica     

Servei de menjar a domicili  

Durant el 2014 s’han atès un total de 58 persones usuàries, de les quals la 

majoria correspon al sector poblacional de tercera edat, i una minoria a altres 

sectors com discapacitat i casos d’emergència social. Així podem destacar les 

següents dades:  

Sexe/ Edat > 65 anys 66-80 anys < 80 anys Total 

Home 4 7 12 23 

Dona 2 6 18 26 

Total 6 13 30 49 

Del total d’usuaris d’aquest servei cal destacar que el 59,18% tenen tramitada 

i/o resolta la dependència.  
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Servei d’ajuda a domicili  

Els serveis que principalment s’han ofert en aquest recurs han estat: higiene 

personal, acompanyament i suport en les tasques diàries. 

Durant el 2014 s’han atès un total de 58 persones usuàries, de les quals la 

majoria correspon al secor poblacional de tercera edat, i una minoria a altres 

sectors com discapacitat. Així podem destacar les següents dades:  

Sexe/ Edat > 65 anys 65-80 anys < 80 anys Total 

Home 6 3 10 19 

Dona 11 8 20 39 

Total 17 11 30 58 

 Del total d’usuaris d’aquest servei cal destacar que el 61,66% tenen tramitada 

i/o resolta la dependència. 
 

Centre de dia   

Aquest servei està ubicat en es Passeig des Born, 7 de Binissalem i ofereix 

estades diürnes amb els serveis de menjador, teràpia ocupacional i higiene 

personal. Amb la intenció de dinamitzar el centre s’han dut a terme les 

següents activitats al llarg de tot l’any:  

o Festes (Nadal, Disfresses, Pasqua, Mes de Maria, Festa d’estiu, Es 

Vermar, Sant Antoni, Aniversaris dels usuaris) 

o Tallers: teràpia cognitiva, memòria, gerontogimnàstitca, manualitats i 

Psicomotricitat i hidroterapia. 

o Activitats puntuals amb la col·laboració de voluntaris i persones amb 

serveis a la comunitat (coral dels alumnes de l’Assumpció, nadales del 

col·legi Robines, alumna en pràctiques del programa Intercanvi, 

bimensualment gaudim de l’espectacle de cant del Sr. Juame ) 

El nombre total d’usuaris del servei durant l’any 2014 ha estat de 26 persones, 

de les quals podem destacar les següents dades:  
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Sexe/ Edat > 65 anys 65-80 anys < 80 anys Total 

Home 0 1 1 2 

Dona 0 4 20 24 

Total 0 5 21 26 

Del total d’usuaris d’aquest servei cal destacar que el 96,15% tenen tramitada 

i/o resolta la dependència. 
 

Servei de teleassistència  

Aquest servei es duu a terme en base a conveni signat amb la Creu Roja. 

Durant el 2014 han estat beneficiàries d’aquest servei un total de 106 persones, 

de les que podem ressaltar les següents dades d’edat::  

Sexe/ Edat > 65 anys 65-80 anys < 80 anys Total 

Home 3 5 13  

Dona 4 17 64  

Total    106 

Del total d’usuaris d’aquest servei cal destacar que el 31,13% tenen tramitada i 

resolta la dependència. 

Aquesta activitat s’ha complementat amb una sortida organitzada per Creu 

Roja i l’ajuntament a l’Aquarium que tingué lloc el dia 8 de novembre en la que 

van participar 19 persones.  
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3. Mesures d’allotjament alternatiu  

Aquest servei s’ha ofert a 17 persones, el que ha suposat el 1,07% del total de 

les intervencions realitzades que han anat adreçades bàsicament al col·lectiu 

de la tercera edat:   

56%

13%

31% Persones majors

Persones
discapacitades

Altres col.lectius

 

 

3.13.13.13.1.... Adreçat a població específica  Adreçat a població específica  Adreçat a població específica  Adreçat a població específica     

Vivenda tutelada  

Servei integral de suport atenció i cura del usuaris de la vivenda que va adreçat 

a tercera edat i/o persones discapacitades. 

El nombre d’usuaris ha estat de 7 persones; amb un percentatge enguany ha 

augmentat en relació als usuaris masculins arribant al 75% en contra del 25% 

de dones.  
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4. Prevenció i inserció  

Aquest servei s’ha ofert només a 342 persones, el que ha suposat el 21,70% 

del total de les intervencions realitzades que han anat adreçades als següents 

col·lectius més característics:     

13%

25%

8%
14%

18%

3%

19%

Altres grups de
necessitat

Dona

immigrants

Infància

Joventut

Persones amb
discapacitat

Persones majors

 

4.14.14.14.1.... Adreçats a població general  Adreçats a població general  Adreçats a població general  Adreçats a població general     

Espai familiar  

Espai de reforç i adquisició d’habilitats parentals. Aquest taller familiar s’ha dut 

a terme gràcies al suport de la Secció de Prevenció Comunitària de l’IMAS.   

Enguany s’ha dut a terme aquest espai entre els mesos de febrer i maig. Al 

llarg d’aquest temps es van realitzar 7 sessions informatives, tal i com es 

plantegen a continuació:  

• Les relacions familiars; la relació amb els nostres fills 

• Com afrontar l’estrès a la família 

• Com ajudar al nostre fill a tenir èxit a l’escola: Col·laboració família-

escola 

• Sentit i necessitat de les normes i límits per establir hàbits saludables 

• Escolta activa 

• Autocontrol i relaxació 

• Relació escola i família 
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En total van participar 17 famílies del nostre municipi, tres d’elles van participar 

els dos progenitors. 
 

Crecer felices en familia  

Projecte de prevenció per a la primera infància, basat en sessions grupals amb 

pares i mares d’infants de 0 a 5 anys i complementat amb sessions en el 

domicili dutes a terme per una visitadora familiar.  

El projecte es va iniciar el mes de setembre i té previst la seva finalització el 

mes de març de 2015. Té previst el desenvolupament de 22 sessions grupals, 

de les que fins aleshores s’han dut a terme 13 sessions i 11 sessions en el 

domicili en tres famílies del municipi. 

En aquesta iniciativa han participat 14 famílies. 
 

Espai de dones  

Grup d’autoajuda per a dones. Durant l’any 2014 ha hagut un total de 22 

participants. Seguint el procés evolutiu del grup, enguany s’ha continuat amb el 

procés cap a l’autogestió, el grup ha estat l’organitzador de les activitats. Des 

dels Serveis Socials ha continuat donant el suport mensual per garantir 

l’equilibri i continuïtat del grup. 

Al llarg de l’any 2014 s’han dut a terme 34 activitats entre els mesos de gener a 

juny i octubre a desembre. 

L’activitat es duu a terme en el primer pis de les instal·lacions dels Serveis 

Socials ubicades al C/Sa Mostra, 2 cada dimarts de les 19 a les 21 hores. 
 

Taller de capacitació  

Projecte mancomunat en el que es combina l’adquisició d’habilitats bàsiques 

per a la recerca de feina, coneixements informàtics i pràctiques a la comunitat. 

Enguany s’han pogut dur a terme dos tallers de juny a agost i de setembre a 

novembre. 

Aquesta iniciativa formativa es complementava amb una ajuda econòmica de 

260€/mensual  per als participants.  

En aquest taller han participat 8 persones. 
 

 

 

 



  
 
 
 

AJUNTAMENT  DE  BINISSALEM 
Illes  Balears 

Serveis Socials de l’Ajuntament de Binissalem 
C/ Concepció, 7. Binissalem C.P. 07350 

Telèfon: 971 88 65 29 

24 
 

PROCANVI 

Aquest projecte va dirigit a famílies amb expedient obert als serveis socials i 

amb una situació econòmica insuficient i justificada, amb les que els serveis 

socials estiguin fent un pla de feina amb elles. 

Aquesta iniciativa entén a la persona família com la principal promotora del seu 

canvi, motiu pel qual des dels serveis socials els donam el suport per a iniciar el 

seu procés, en base a dos vessants d’intervenció:  

- un espai de tallers en els que es fomentarà l’adquisició d’habilitats 

diverses. El desenvolupament dels tallers diversos donarà peu a treballar 

aspectes imprescindibles per a un bon desenvolupament de la persona i 

generar certa autonomia en les tasques del dia a dia i en la millora de la 

seva pròpia capacitat. Al llarg del projecte s’han realitzat un total de 11 

tallers.   

- un espai de pràctiques formativo-laborals en diversos llocs del nostre 

municipi amb la intenció no només d’introduir a la persona en un espai 

de feina normalitzat, sinó que també la de començar a propiciar una 

procés d’activació personal i promoció de l’adquisició o recuperació de 

tècniques laborals.  

Al llarg de l’any s’han dut a terme dos iniciatives:  

Març-juny en el que van participar 10 persones  

Impartit des del 13 de març al 26 de juny, amb una durada de 154 hores 

pràctiques i 49 hores teòriques.  

Setembre-desembre en el que van participar 11 persones. i es van dur a 

terme Impartit des del 18 de setembre al 18 de desembre, amb una durada de 

49 hores teòriques i 136 hores pràctiques. 

Per participar en aquest projecte s’ha rebut una beca de formació de 14€ per 

dia de participació; en total han participat 21 persones i s’ha rebut una mitjana 

d’ajuda econòmica de 639,76€ per persona.  
 

Anem per feina!  

Davant d’elevat nombre de persones demandants de suport en la recerca de 

feina, els serveis socials posen en marxa el projecte Anem per feina!!! Projecte 

que recull les demandes laborals de les persones interessades i les possibles 

ofertes de feina que ens puguin fer. Encara que normalment aquestes ofertes 
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són de particulars, aquest espai ha permès que moltes persones estiguin 

interessades en aquesta “borsa” i cada vegada més famílies que necessiten 

contractar a qualcú coneguin el nostre recurs i facin ús d’ell. 

Al llarg del 2014 s’han inscrit en la nostra “borsa” 115 persones, 49 d’elles foren 

tancades per motius d’inserció laboral o canvi de la situació personal.  

Es va disposar de 30 ofertes de feina i es van proposar 127 persones en total al 

llarg de l’any.  
 

Programa Irene  

Els serveis socials es van adherir al Programa Irene, programa adreçat a 

menors, especialment adolescent amb l’objectiu de formar i informar sobre la 

problemàtica de violència sexual que es dóna en aquests col·lectius. 

Aquesta iniciativa la dugué a terme el departament d’igualtat de l’IMAS. Aquest 

programa es dugué a terme el mes d’octubre i contemplà les següents 

activitats:  

o 2 tallers duts a terme a joves a l’IES Binissalem. “ Informació, formació i 

prevenció de la violència sexual en joves i adolescents “. 30 participants  

o 2 tallers realitzats a pares i mares en el que participaren un total de 19 

famílies 

o 1 taller formatiu adreçat a professionals, en el que van participar 21 

professionals de tota la mancomunitat des Raiguer. 
    

4.2. Adreçat a població específica 

4.2.1. Adreçada a tercera edat  

Taller de memòria  

Taller de reactivació i treball de la memòria adreçat a les persones majors del 

nostre municipi. Aquesta iniciativa es duu a terme mitjançant el suport del 

Departament de Vellesa del Consell Insular. Enguany s’han dut a terme dos 

grups de formació de gener a abril i d’octubre a desembre; en total han 

participat 41 persones per grup.  

En aquest taller s’han incorporat dues sessions especials, una realitzada per la 

TS (3ºE) d’informació de recursos comunitaris i l’altra realitzada per la 

psicòloga d’expressió corporal. 



  
 
 
 

AJUNTAMENT  DE  BINISSALEM 
Illes  Balears 

Serveis Socials de l’Ajuntament de Binissalem 
C/ Concepció, 7. Binissalem C.P. 07350 

Telèfon: 971 88 65 29 

26 
 

 

Campament social  

El campament s’ha basat en una estada de cap de setmana els dies 25,26 i 27 

d’abril a l’hotel Bella Mar de Cala Ratllada, complementat amb diverses 

activitats d’animació. En total han participat 29 persones. 
 

Suport a persones cuidadores  

Projecte dut a terme en col·laboració amb el Departament de Vellesa de 

l’IMAS. S’ha dut a terme dos dies al llarg del mes de desembre, el di dilluns de 

9:30 a 11 hores.  

Han participat  persones. 25 persones 
 

Procés de dol  

Xerrada sobre el procés de dol que realitzà la Creu Roja en el nostre municipi i 

que tingué lloc el dia 11 de desembre. 22 persones 
 

PROPER 

Projecte de promoció de l’autonomia personal i prevenció de la dependència 

que consisteix en sessions setmanals de quatre hores en les que s’ha treballat: 

o la importància de desenvolupar i conservar hàbits de vida saludables 

o activació del cos per a la millora de l’equilibri, evitar caigudes, minvar el 

dolor, mantenir l’ànim i el bon humor 

o millorar la forma de comunicació 

o treballar activitats que ens ajudin a mantenir activa la nostra ment  

o fomentar hàbits d’oci i temps lleure 

Aquest projecte ho ha dut a terme la Fundació d’Atenció i suport a la 

dependència del Govern Balear.  

 

4.2.2. Adreçat a infants i joves 

Programa ALTER  

Projecte adreçat  a joves de 14 i 16 anys i que per diverses qüestions han 

perdut l’interès pels estudis reglats i estan interessants per una formació més 

pràctica i funcional vinculada al món professional. El programa funciona en 
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règim d’escolaritat compartida, alterna l’assistència a classes al centre escolar, 

tallers d’habilitats socials amb l’educadora i activitats pràctiques a una 

empresa. L’objectiu  que es persegueix és prevenir l’absentisme i garantir la 

continuïtat en l’entorn escolar  i propiciar el retorn a l’ensenyament reglat. 

Aquesta iniciativa es duu a terme mitjançant un conveni de col·laboració entre 

Ajuntament i Direcció General d’infància i Família. 

Enguany ha hagut un total de 11 joves ( de gener a juny 5 alumnes i de 

setembre a desembre de 6 alumnes ) que han fet les pràctiques en diversos 

serveis municipals i privats, així com brigada, perruqueria, taller mecànic, 

Fundació Garrover ...  
 

Bus d’estiu (Projecte comunitari)  

El Bus d’estiu es un projecte comunitari e integrador, que permet crear un espai 

de convivència entre els diferents municipis de la Mancomunitat des Raiguer. A 

més és un espai de relació entre la població nouvinguda i la població 

autòctona, lo que permet fet un intercanvi entre diferents cultures i conèixer el 

entorn on viuen.   

Es un espai, on es treballa el respecte al medi ambient a traves del modelatge 

de les educadores, fomenta alternatives d’oci saludables i permet adquirir eines 

de relació positiva amb el grup d’iguals  .  

Enguany  es van realitzar 4 sortides a diferents platges de les Illes i va haver un 

volum de 189 beneficiaris del quals 42 participants eren del municipi de 

Binissalem. 
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Suport escolar (Projecte comunitari)  

Projecte de reforç escolar adreçat a menors d’edat compreses entre 6 i 14 

anys. Ha tingut un total de participants de 81 alumnes, distribuïts entre els 

quatre grups de reforç. 

Aquest projecte es duu a terme en dos períodes escolars:  

• Gener - juny (curs escolar 13-14). Els 45 assistents han estat alumnat 

dels quatre centres educatius de Binissalem.   

• Setembre – desembre (curs escolar 14-15). Els 39 assistents són 

alumnat dels quatre centres educatius de Binissalem. 

El suport escolar es va iniciar el dia 21 d’octubre de 2014 i es té previst 

finalitzar el 16 de juny 2015. 

Per complementar aquest projecte s’han introduït tallers de prevenció que duu 

a terme l’Educadora de Medi obert. Així podem destacar el desenvolupament 

del següents tallers:  

• 1 taller de sexting “Abusos sexuals dins la xarxa”, en el que van 

participar un grup de 7 de joves. 
 

ESTAM PER TÚ! 

L’equip d’educadores socials de la Mancomunitat des Raiguer ( Binissalem, 

Consell i Alaró ) amb el suport de l’equip d’orientació han realitzat  durant el 

curs 2014 diversos tallers grupals dirigits a tot l’alumnat de 1er i 2on de l’Institut 

de Binissalem i en el cas de l’educadora de Binissalem en el col·legi de 

l’Assumpció 1er, 2on, 3er i 4rt ,  per tractar temes relacionats amb la promoció 

de la salut (educació afectiu sexual, prevenció de drogodependències, violència 

de gènere, competències socials ...). 

De gener a juny i de setembre a desembre del 2014,  a l’IES Binissalem s’han 

dut a terme 48 tallers i han participat un total de 30 alumnes per taller. Les 

temàtiques dels tallers  van ser les següents: ciberbullyng, afectiu-sexual, 

prevenció de drogodependències (alcohol) englobat dins la campanya de 

prevenció amb una gota basta  i abusos sexuals dins les xarxes: sexting, 

grooming, temàtica  relacionada amb el “Dia Internacional contra la violència de 

gènere“. 
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Enllaçats en aquest projecte en el curs 2014-2015 a l’IES Binissalem hem 

introduït un espai d’informació i assessorament ubicat en el mateix institut, en el 

que s’ofereix consultes individuals. 

L’equip d’educadores realitza una consulta mensual durant una hora. El tipus 

de demandes estan relacionats amb suport intrafamiliar,  conflictes entre pares 

i adolescents, sexualitat, orientació cap als estudis, prevenció de 

drogodependències...   

De octubre a desembre del 2014 es va realitzar 2 consultes i és va atendre 2 

joves de l’IES Binissalem.  

Al col·legi l’Assumpció es va realitzar 4 tallers sobre “Abusos sexuals dins les 

xarxes: sexting, grooming“, temàtica relacionada amb el “Dia Internacional 

contra la violència de gènere“ i han participat un total de 30-35 alumnes per 

taller. 
 

BINICULTIU Jove  

Projecte adreçat als joves del nostre municipi de 16 a 20 anys. Aquesta es una 

iniciativa que entén al jove com el principal promotor del seu canvi, motiu pel 

qual des dels serveis socials els donam el suport per a iniciar el seu procés, en 

base a dos vessants d’intervenció:  

• Un espai de tallers en els que es fomentarà l’adquisició de competències 

socials i personals. Aquest espai té una proposta de tallers tancats, així i 

tot queda oberta la possibilitat d’anar introduir nous tallers en la mesura 

que el grup planteja mancances o interès en temàtiques concretes. El 

desenvolupament dels tallers diversos donarà peu a treballar aspectes 

imprescindibles per a un bon desenvolupament del jove i generar certa 

autonomia en les tasques del dia a dia i en la millora de la seva pròpia 

capacitat. 

• Un espai de pràctiques formatives i laborals en l’hort de Can Pericó amb 

la intenció no només d’introduir al jove en un espai de feina normalitzat, 

sinó que també la de començar a propiciar una procés d’activació 

personal i promoció de l’adquisició de hàbits i tècniques  laborals.  

Aquesta part de promoció personal es complementarà amb una petita 

contribució econòmica (9€ diaris) i abastiment d’aliments  amb la idea de que 

puguin cobrir una part de necessitats  bàsiques. 
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A més amb intenció de garantir un autofinançament d’aquesta iniciativa, encara 

que sigui parcialment; aquest any s’ha inclòs en el projecte la venda de cistelles 

al mercat municipal amb l’objectiu de treballar in situ amb els participants el 

procés de venda, presentació del producte, atenció al client, control 

d’ingressos.... En el punt de venda al mercat hi havia dos joves del taller, 

aquests  participaven de forma alterna per garantir que tots poguéssim passar 

per aquest aprenentatge. El prestatge disposava d’un cartell del projecte i 

cadascuna de les cistelles posada a la venda un fullet explicatiu de la iniciativa.  

L’any 2014 s’ha ampliat la durada del taller i han participat 14 usuaris (9 al·lots i 

5 al·lotes) i han rebut una mitjana de pagament de 324,11€ per participant.  

L’objectiu de generar un canvi en el jove cap a l’activitat personal es va 

aconseguir en un 92.85%. Així podem destacar que del grup de 14 joves que 

van participar en el projecte: 

- 7 d’ells es matricularan a l’escola d'adults. 

- 1  va realitzar un curs de formació de cuina. 

- 1 pendents de realitzar un servei de voluntariat europeu. 

- 3 es van introduir al món laboral. 

- 1 reinicia els estudis reglats. 

Cal destacar que amb tots els participants, i una vegada finalitzat el curs, s’ha 

realitzat un pla de treball individual amb l’objectiu de donar continuïtat i sentit al 

projecte i avaluar l’efecte del projecte en els participants. 
 

Aprenem jugant. Projecte futbet   

El projecte ofereix una alternativa d'oci on es fomenta l'esport i els hàbits 

saludables. En aquest projecte s’ha combinat entrenaments amb teoria, 

xerrades de resolució de conflictes i treball en equip. També s’han realitzats 

partits amistosos amb Alaró, Lloseta i  Santa Eugènia, sortides al cinema i a la 

platja.   

Es va dur a terme  els dilluns i dimecres de 16-17 h a les instal.lacions 

municipals del camp de futbol 

L’assistència en el curs 2014 ha estat molt  irregular, en el municipi de 

Binissalem han participat 13 al·lots ( 11 al·lotes i 2 al·lot ) en edats compreses 

entre 12-18 anys.  
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Tallers de prevenció  

Tal i com s’ha comentat al llarg d’aquesta memòria s’han dut a terme diversos 

tallers englobats en les campanyes de prevenció que duem a terme en el 

municipi  i projectes. A continuació presentem un petit resum d’aquests: 

• Els vinculats a campanyes:  

o 9 Taller de prevenció de violència sexual dins les xarxes socials. 

30 participant per taller. Al centres educatius col·legi l’assumpció  

i l’IES Binissalem. 

o Paradeta informativa Dia internacional de la dona a l’IES. 

o 1 taller per a pares sobre la prevenció de violència sexual dins les 

xarxes socials. 

o 6 Tallers de prevenció de drogodependències (alcohol). 30 

participants per taller a l’IES Binissalem. 

o Paradeta informativa de prevenció de drogodependències  a l’IES 

Binissalem.  

• Els vinculats al projecte Suport Escolar: 

o 1 Taller de prevenció de violència sexual dins les xarxes socials. 7 

de joves. 

• Vinculats al projecte Estam per tu: 

o 9 Taller de prevenció de violència sexual dins les xarxes socials. 

30 participant per taller. 

o 11 Taller afectiu-sexual: 30 nins/es per taller. 

o 22 Tallers de ciberbullying: 30 nins/es per taller. 

o 6 Tallers de prevenció de drogodependències: tallers de còctels 

sense alcohol . 30 participants per taller a l’IES Binissalem. 

• Tallers puntuals 

o 1 Taller d’autocontrol. 6 nins/nines. 

o 1 Taller de relaxació. 6 nins/nines. 

o 2 Tallers de bullying. 25 participants per taller.   
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4.2.3. Adreçat a persones immigrades 

Taller de llengua per a persones immigrades  

Com que al municipi de Binissalem actualment no hi ha classes d’acollida 

lingüística per a persones immigrades, les persones que acudeixen a les 

classes, han de desplaçar-se a Santa Maria o Lloseta, que són els municipis 

més propers on es realitzen les classes. 

Aquestes classes compten amb una subvenció de la DG d’Immigració a la 

Mancomunitat des Raiguer . Les dones que no tenen classes al seu municipi 

compten amb una beca pel transport públic per poder assistir-hi de la 

subvenció. 

Les classes de Santa Maria  es realitzen els dimecres i divendres de 12 a 14h. 

De Binissalem hi ha acudit 7 dones. 

Les classes de Lloseta  es realitzen els dijous de 18 a 19:30. De Binissalem hi 

ha assistit 1 home. 

A part de la realització de les classes, també s’han realitzat tallers 

complementaris: 

o Taller de Ball de Bot i mostra de vestits tradicionals mallorquins  

o Visita a Palma : l’Almudaina, la Seu i els Banys Àrabs  

o Tallers de relaxació i teràpia cos-moviment  

o Xerrada sobre alimentació al Centre de Salut de Santa Maria  

o Xerrada sobre mètodes anticonceptius al Centre de Salut de Santa 

Maria  

o Taller de maquillatge i aplicació de tatuatges de henna  

o Taller de jocs de taula  

o Sortida a la platja de Palma .  

o Taller d’introducció a la informàtica  i a l’escriptura en teclat.  
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5. Prestacions complementaris per cobrir les 

necessitats de subsistència 

Aquest servei s’ha ofert a 557 persones, el que ha suposat el 27% del total de 

les intervencions realitzades que han anat adreçades als següents col·lectius 

més característics:     

9%
4%

67%

11%

4%
5%

Altres col.lectius Dona Família

Infància Joventut Persones majors
 

 

5.1) Adreçats a població general 

Ajudes econòmiques  

Els serveis socials de Binissalem ofereixen un conjunt d’ajudes econòmiques 

adreçades més concretament a la població d’infància i joventut i a famílies. Així 

podem destacar les diferents ajudes econòmiques com i el nombre de 

beneficiaris: 

o Menjador escolar: s’han concedit 6 beques adreçades a 5 famílies.  

o Escoleta infantil i d’estiu: s’han concedit 17 beques i s’han beneficiat 14 

famílies. 

o Ajudes per llibres i material escolar: s’han concedit 16 beques. 

o Emergència: s’han concedit 115 ajudes d’emergència social per a cobrir 

despeses de tipus vivenda, salut, transport, educació i diverses. A 

continuació podem observar el gràfic en el que es pot visualitzar el 

percentatge per ítem. 
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5% 5%

24%

7%

59%

Educació Sanitaries Subsistència Transport Vienda
 

 

En total s’han tramitat 154 ajudes al llarg de l’any, 50 ajudes més que l’any 

2013, la majoria d’elles han estat destinades a vivenda. 
 

Repartiment d’aliments  

La distribució d’aliments es duu a terme en base a dues iniciatives:  

• Aliments del banc d’aliments. Els aliments es distribueixen en funció del 

nombre de membres a la família, i aquests pertanyen de la sol·licitud al 

Banc d’aliments, la campanya de recollida d’aliments de Nadal, els 

donatius puntuals i la compra d’aliments amb els diners aconseguits per 

la venda de roba del projecte Es Rebost Solidari. 

Han estat beneficiaries del banc d’aliments 118 famílies que correspon a 

319 persones. 

Si fem una comparativa entre els anys anteriors podem observar com en 

els darrers anys s’ha duplicat el nombre de famílies beneficiaries i ha 

augmentat en més de 100 persones beneficiaries des de l’any 2010. Així 

i tot comparant entre l’any 2013 i l’any 2014 ha hagut un augment de 15 

famílies i de 26 persones, el que ens indica que la situació d’emergència 

pel que pateixen les famílies del nostre municipi continua en augment.  
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Any Nº de 

famílies 

P. Adultes Infants Nadons Total 

2010 53 203*   203 

2011 81 141 83 15 239 

2012 100 188 99 19 306 

2013 103 206 67 20 293 

2014 118 240 55 24 319 

 

Així podem destacar el següent percentatge per nombre de membres en 

la família beneficiada. 

26%

22%
25%

17%

10%

1 persona 2 persones 3 persones 4 persones més de 5
 

• Distribució de vals d’aliments. El repartiment d’aquests vals és possible 

gràcies a la donació de diferents iniciatives comunitàries que algunes 

entitats del nostre municipi duen a terme i als diners recaptats amb la 

venda del roba de segona mà en Es Rebost. 

Els vals s’han concedit en base a l’acord que es té am l’empresa Pinos 

Mar i Supermercat Eroski. En total s’han donat 120 vals al llarg de l’any 

amb una mitjana de concessió de 18,17€ per val. 

Cal destacar que enguany s’ha signat un conveni de col·laboració entre 

Ajuntament i Syp Consum 
 

*l’any 2010 només es feia el còmput total de beneficiaris 
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Es Rebost  

Tenda de roba de segona mà que garanteix els següents objectius:  

o Oferir un espai de reutilització i reciclatge de roba 

o Donar la possibilitat als habitants del municipi de poder adquirir roba 

amb un cost reduït 

o Garantir que els serveis socials disposi de roba per a famílies en cas 

d’emergència 

o Disposar d’ingressos econòmics que posteriorment són invertits en el 

banc d ‘aliments 

Tota la recaptació d’aquest projecte va adreçada al repartiment d’aliments. 

Enguany s’ha tingut una recaptació de 12.305,23€, dels quals s’han gastat  

8.799,70€ per a la compra d’aliments pel rebost i vals d’aliments. 

Hi ha hagut un sobrant de 3.505,53€ que serà invertit en el banc d‘aliments del 

2015. 
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    Som IgualsSom IgualsSom IgualsSom Iguals        Som DiferentsSom DiferentsSom DiferentsSom Diferents    
                  

Altres iniciatives 
 

Salut en xarxa  

Comissió de salut promoguda per el departament de prevenció de drogues de 

l’IMAS amb l’objectiu d’unificar criteris en l’atenció sobre salut dels mes joves.  

 

Campanya Setmana de la dona (8 de març)  

Setmana on es dugueren a terme diferents activitats encaminades a 

sensibilitzar a la població de Binissalem sobre les desigualtats que sofreixen les 

dones: 

• Sopar de la dona amb una participació de 125 participants 

• Projecció de la pel·lícula La sonrisa de Mona Lisa en el Teatre Municipal 

• II Concurs interescolar de murals amb la temàtica Som iguals, som 

diferents. Es donaren dos premis al primer i segon classificat. 

• Exposició dels murals 

 

Campanya contra la violència de gènere (25 de novem bre)                     

Setmana on es dugueren a terme diferents activitats encaminades a 

conscienciar de la importància de treballar a favor de la igualtat en la nostra 

societat, tenint tolerància zero davant el maltractament i davant qualsevol 

comportament masclista. 

o El dia 25 al matí es va fer la lectura del manifest a l’Ajuntament per part 

d’una representant de l’Espai de Dona, igualment també es varen llegir 

una sèrie de conclusions per part dels alumnes de l’IES Binissalem i per 

part del CEIP Robines. A l’acte hi assistiren gent del poble i uns 130 

alumnes dels diferents centres escolars de Binissalem. 

o Projecció del documental Hombres i xerrada sobre Nous models de 

masculinitat duta a terme per Victòria Ramis i Octavio Rivera d’ADISEB 

on hi assistiren una vintena de persones. 

o “Arbre dels desitjos” del dia 21 al dia 26 el municipi de Binissalem va 

poder escriure els millors desitjos per a rebutjar aquest tipus de violència 

i donar valor a la igualtat.  
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Totes aquestes frases s’estan publicant en la pàgina web de 

l’Ajuntament i facebook. 

 

Amb una gota basta...         

Campanya de prevenció i sensibilització amb l’objectiu principal de reduir el 

consum abusiu d’alcohol de la població general i més concretament dels joves. 

Aquesta campanya se planteja de llarga durada, amb intervencions més fortes 

durant les diverses festes de l’any.  

Durant l’any 2014 s’han dut a terme les següents iniciatives:    

o Carta de sensibilització adreçada als comerços de venda d’alcohol 

o Cartells  de prevenció que foren repartits per tot el municipi i centres 

educatius  

o Estant informatiu sobre efectes i prevenció IES Binissalem   

o Penjada de Pancarta de la campanya durant les festes 

o Punts de llibres 

o Joc “La dus tu...”. Joc consistent en “transmetre un missatge d’estimació 

cap els teus amics i col•legues, una gota de prevenció sobre la 

diferència de l’ús i abús del consum d’alcohol.  

o Passa-li aquesta gota als teus acompanyant, juga amb ella, aferra-la, i 

fes que aquesta gota estigui present durant les festes” 

o Tallers de còctels sense alcohol. 

 

Campanya de recollida d’aliments  

Al llarg de l’any s’han dut a terme tres campanyes de recollida d’aliments, dues 

d’elles per iniciativa d’altres entitats en les que el nostre servei ha col·laborat; 

aquestes han estat: 

• Recollida dels Rotaris de Mallorca, es va dura a terme en el mes 

d’octubre i es van recaptar un volum de 420 productes diversos 

• Per iniciativa pròpia i com cada any, es va dur a terme la recollida 

d’aliments pel municipi en el que van col•laborar les següents entitats:  

- Col·legi concertat Assumpció 
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- Escoleta Trinitaries 

- CEIP Robines  

- CEIP Binissalem 

- Club de la tercera edat 

- IES Binissalem 

- Parròquia 

- Partit Popular  

- Escoleta Menudall 

- Escoleta Busquetes 

- Escoleta Binipetit 

El nombre total de recollida de productes ha arribat als 1374. 
 

Difusió  

Amb la intenció de donar a conèixer el servei i les iniciatives que els Serveis 

Socials duen a terme en el nostre municipi, fem articles que són publicats a la 

pàgina web de s’Ajuntament i al facebook.  

Enguany hem realitzat les següents publicacions:  

o 25 de novembre  

o Ball en línea 

o Espai de dona 

o Por cada mina una flor 

o Programa Alter 

o Sortida robines i Centre de dia 

o Xerrada sobre el dol 

o Arbre de Nadal 

o Clausura BINICULTIU 

o Espai familiar 2014 

o PROCANVI juliol 

o PROCANVI desembre 
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o Presetnació diada del Campament social 

o Sortida Teleassistència. Aquarium 

o Taller de memoria 
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CONCLUSIONS 
 

A nivell de resum, podem destacar les següents dades:  

S’ha intervingut amb 618 expedients que ha suposat arribar a una cobertura de 

1030 persones del nostre municipi. 

Serveis  

- Menjar a domicili amb una mitjana de 58 persones mensuals 

- Centre de dia, amb 26 beneficiaris 

- Vivenda tutelada, adreçada a 7 persones 

- Servei de teleassistència amb una mitjana de 106 persones 

- Servei d’Ajuda a Domicili: amb un volum de 58 persones ateses durant 

tot l’any. 

- Atenció psicosocial s’han beneficiat 48 persones que suposa 34 famílies 

- Suport socio-educatiu s’han beneficiat 89 joves amb intervenció directe i 

330 amb intervenció indirecta. 

- Servei d’informació i orientació a l’immigrant, pel que han passat 43 

persones. 
 

Ajudes econòmiques  

En les quals incloem beca d’escoleta, de llibres, de menjador escolar, 

d’activitats lúdiques i esportives i d’emergència, arribant a un total de 154 

ajudes.  
 

Projectes comunitaris  

- Suport escolar: Ha tingut un total de participants de 81 alumnes. 

- ALTER amb una participació de 11 joves  

- Bus jove: Va haver una volum de 42 participants  

- Espai familiar: un total de 17 famílies, 

- Taller de capacitació: 8 persones  
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- Es Rebost solidari Han estat beneficiaries del banc d’aliments: 118 

famílies que correspon a 319 persones beneficiaries. Complementat 

amb la distribució de 120 vals d’aliments. 

- Aprenem jugant. Projecte de futbet. 13 joves 

- Binicultiu Jove. 14 participants 

- PROCANVI. 21 Participants  

- Campament social. 29 persones  

- Taller dol. 22 persones 

- Anem per feina! 115 persones 

- Programa Irene 

- Servei de préstec de material ortopèdic. 38 famílies 

- ReDecor. 24 famílies 
 

Projectes grupals  

- Taller de rehabilitació de la memòria per a gent gran amb una mitja de 

participants de 41 usuaris per grup. 

- Espai de dona unes 22 participants 

- Tallers de prevenció de temàtiques diverses, se n’han dut a terme 69 

- Estem per tu! 48 tallers per 30 joves participants a cada taller 

- Suport a persones cuidadores. 25 persones 

- PROPER. 4 persones 

- Crecer felices en familia. 14 famílies 
 

 

Iniciatives comunitàries  

- Amb una gota basta... campanya de prevenció i sensibilització amb 

l’objectiu principal de reduir el consum abusiu d’alcohol de la població 

general i més concretament dels joves. 

- Campanya de la Setmana de la dona 

- Campanya contra la violència de gènere 

- Campanya de recollida d’aliments 
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Durant l’any 2014 s’han iniciat les següents noves iniciatives:  

• Anem per feina! 

• Servei de préstec de material ortopèdic 

• ReDecor 

• Crecer felices en familia 

 

PROPOSTES PER A L’ANY 2015 

Implementar taller per a les persones beneficiaries del Banc d’aliments 

Finalitzar el Pla Municipal de Drogues 

 

 

 

 

 

 

 

 


