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Fonamentació 

Els serveis socials municipals de Binissalem, disposen d’un equip consolidat i 

cohesionat que garanteixen una aposta cap a la intervenció comunitària i en 

coordinació amb els altres recursos del municipi.  

La posada en marxa del projecte de Ciutat Educadora i la consolidació de la 

comissió municipal d’educació, salut i serveis socials és una evidència de 

l’aposta cap a la prevenció comunitària i la amb un mateix enfocament dels 

diversos recursos educatius. 

A nivell de resum podem destacar any per any els petits avanços dels darrers 

cinc anys:  

❖ 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. 

❖ 2015 - Enguany s’ha caracteritzat per una aturada i petit canvi cap a la 

recuperació econòmica. Els projectes comunitaris continua essent la principal 

aposta del servei des d’una perspectiva de prevenció i optimització dels 

recursos. 

Continuant amb la contenció de la situació de crisi, 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. 

❖ 2016 - Enguany es pot destacar que ha hagut una petita recuperació 

econòmica que s’ha evidenciat en un cert impuls de contractació i posada en 

marxa de projectes nous: 
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 del per part del Servei d’Ocupació de les Illes Balears per a la promoció 

laboral, tals com Garantia Juvenil, Formació DUAL, beques de formació… 

 per part del Govern Balear per a la cobertura de les necessitats bàsiques 

com la Renda Bàsica Garantida. 

 per part del Govern Balear i l’IMAS amb un augment d’ajudes per a la 

gestió dels serveis socials municipals, amb un canvi de perspectiva del 

suport als municipis, no adreçat a ajudes finalistes sinó a una ampliació de 

projectes comunitaris necessaris en el municipi (educadora familiar, suport 

psicosocial, taller d’apoderament....). 

 Per una altra banda, i seguint el Pla Operatiu dels Serveis Socials del 

municipi, s’ha posat en marxa l’acreditació de la UTS, el Servei de 

Teleassistència i SAD, tràmit que en l’actualitat s’està duent a terme i que 

es preveu que al llarg del 2017 ja es disposi d’aquesta acreditació, 

necessària per a la millora de la qualitat dels nostres serveis socials i gestió 

municipal. També en el marc del Pla, s’han començat a realitzar les 

enquestes de satisfacció de diversos serveis municipals amb l’objectiu de 

fer partícip a la pròpia persona en el recurs, observar el grau de satisfacció 

i fer les propostes de canvi que siguin necessàries per a millorar la qualitat 

del servei. 

 Finalment destacar l’impuls que la regidoria d’educació conjuntament 

amb la regidoria de serveis socials, han donat una passa més en el Projecte 

educatiu de ciutat, convertint-se en un municipi pioner en aquesta iniciativa. 

❖ 2017-Després de quasi cinc anys d’aposta cap a la intervenció comunitària 

es considera que el 2017 el treball comunitari està totalment implementat en 

la dinàmica de feina dels serveis socials municipals i en el propi municipi.  

De fet, el projecte de Ciutat educadora i la magnitud d’intervenció que ha 

tingut al llarg de l’any 2017 conjuntament amb el reconeixement del premi de 

bones pràctiques per al projecte de prevenció comunitària “Un tacte pel bon 

tracte” en el III Concurs de Bones pràctiques municipals convocat per la 

FEMP i el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, no es més que una evidència 

de la feina que es realitza en el nostre municipi cap a la intervenció 

comunitària. 



  

 

 

 
AJUNTAMENT  DE  BINISSALEM 

Illes  Balears 

5 

 
Serveis Socials de l’Ajuntament de Binissalem 
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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 de permanències programades a petició de la persona 

interessada (amb cita prèvia) 

o Matí: dimecres de les 9 a les 14 hores 

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

- horari d’entrevistes programades per la professional de referència: de 

dilluns a divendres de 9 a 14 hores. 

 

L’horari d’atenció és ample i permet que la persona usuària sigui atesa quasi 

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

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

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

les possibles perspectives de feina. 

 

mailto:serveissocials@ajbinissalem.net
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Serveis Socials de l’Ajuntament de Binissalem 

C/ Concepció, 7. Binissalem C.P. 07350 

Telèfon: 971 88 65 29 

Durant l’any 2017 l’equip dels Serveis Socials ha estat el següent:  

- 2 auxiliars administratius1 

- 1 auxiliar informadora 

- 3 Treballadores Socials2 

- 1 TS de dependència 

- 1 Educadora Social 

- 1 Mediadora intercultural 

- 1 Psicòloga 

- 1 Educadora Familiar 

- 12 Auxiliars d’Ajuda a Domicili 

- 1 Dinamitzador3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Els serveis socials han disposat de dos auxiliars administratius procedents dels convenis amb 
el SOIB de Visibles de gener a maig i d’octubre a desembre i de Joves Qualificats el mes de 
desembre. 
2 De la convocatòria de Joves Qualificats del SOIB, el mes de desembre ha disposat d’una 
nova treballadora social   
3 De la convocatòria de Joves Qualificats del SOIB, el mes de desembre  el centre de dia ha 
disposat d’un dinamitzador 



  

 

 

 
AJUNTAMENT  DE  BINISSALEM 

Illes  Balears 

7 
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Explotació de dades 

Les dades que a continuació es presenten estan extretes del sistema informàtic 

de l’HSI (Història Social Integrada).  

Durant l’any 2017 s’ha treballat amb 633 expedients, 97 dels quals han estat de 

nova obertura, el que suposa el 15,32% dels expedients, i 196 han estat tancats 

corresponent al 34,28% del total d’expedients treballats. 

Aquests 633 expedients corresponen a 1091 persones beneficiaries sense 

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

famílies reconstituïdes, sistemes monoparentals i monomarentals. 

 

Segons les dades extretes de l’INE 2017, la població de Binissalem arriba a 

8143, per tant el percentatge d’atenció en proporció amb els habitants del 

municipi, és d’un 13,34%. 

Al llarg de l’any 2017, i en base a les dades extretes de l’HSI podem destacar les 

següents dades:  

- Dades per col·lectius, aquestes dades es refereixen al grup de població 

amb el que s’ha intervingut, on es contempla que amb una mateixa 

persona s’ha intervingut en diferents demandes corresponents a diferent 

grup poblacional.  
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o Per exemple: amb una mateixa família s’ha aplicat un recurs per a 

joves (ex. Suport socioeducatiu) i per a dones (ex. Espai de dones) 

- Dades per grup d’intervenció, aquestes dades fan referència a la suma de 

intervencions aplicades a cada un dels recursos, ja que en moltes 

ocasions en un recurs en marxa es realitzen seguiments, requeriments, 

canvi de situació....  

o Per exemple: amb les famílies del banc d’aliments es fa un 

seguiment de la situació de forma quatrimestral.  

- Dades per usuaris atesos, aquestes dades corresponen al nombre de 

persones ateses en totes les intervencions, repetides o no.  

o Per exemple: una mateixa persona és titular del banc d’aliments i 

del suport psicosocial 

2017 

Total per col·lectiu.  1759 

Total per grup d’intervenció 1745 

Total per usuaris atesos 1620 

 

Si es realitza una comparativa entre els darrers cinc anys de les intervencions 

dutes a terme en funció del sector de població podem ressaltar la següent 

evolució:  

Comparativa usuaris per intervencions i sector 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Família 486 573 628 485 530 

Infància i joventut 304 326 334 338 338 

Dona 110 155 168 175 142 

Persones majors 430 414 453 448 487 

Persones amb discapacitat 116 113 115 118 125 

Altres 65 79 72 68 26 

Immigrants 65 58 55 60 95 

Total 1576 1718 1825 1692 1759 
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Serveis Socials de l’Ajuntament de Binissalem 

C/ Concepció, 7. Binissalem C.P. 07350 

Telèfon: 971 88 65 29 

 

Concretament en els intervencions dutes a terme a l’any 2017 i aparegudes en 

la taula anterior, podem destacar el següent gràfic en el que es pot observar el 

desgranatge per sector de població atès.  
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Serveis Socials de l’Ajuntament de Binissalem 

C/ Concepció, 7. Binissalem C.P. 07350 

Telèfon: 971 88 65 29 

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 registre HSI:  

1) Prestacions i actuacions d’informació, orientació, valoració i mobilització 

de recursos 

2) Prestacions i actuacions de suport a la unitat de convivència i d’ajuda a 

domicili 

3) Prestacions, actuacions i mesures d’allotjament alternatiu 

4) Prestacions i actuacions de 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: 
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Serveis Socials de l’Ajuntament de Binissalem 

C/ Concepció, 7. Binissalem C.P. 07350 

Telèfon: 971 88 65 29 

1. Prestacions i actuacions d’informació, orientació, 

valoració i mobilització de recursos 

1.1. Adreçat a població general 

Servei d’informació i orientació 

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

ofert aquest recurs a 474 persones, el que ha suposat el 29% del total de les 

intervencions realitzades.  

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

col·lectiu4: 

 

 

1.2. Adreçat a població específica 

Servei d’informació i orientació a persones immigrades 

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: 

                                                 
4 La mateixa persona pot estar en diferents col·lectius en funció de la demanda. 
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C/ Concepció, 7. Binissalem C.P. 07350 

Telèfon: 971 88 65 29 

● 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) 

● Informació del funcionament del sistema educatiu (material escolar, 

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

● Beques educatives. 

● Informació de les primeres passes que fer quan acabes d’arribar a un 

municipi. 

 

 

 

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. 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  

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, en el que s’han conegut educadora i jove, però que no 

ha hagut cap continuïtat en la intervenció. 
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Serveis Socials de l’Ajuntament de Binissalem 

C/ Concepció, 7. Binissalem C.P. 07350 

Telèfon: 971 88 65 29 

● 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 intervencions individuals 

CASOS AMB SEGUIMENT 
94 

 

Seguiment habitual 27 

Suport puntual 67 

 

Nombre de famílies 

FAMÍLIES AMB SEGUIMENT  13 
Seguiment habitual    10 

Suport puntual   3 

 

Nombre de casos habituals i puntuals per edat i sexe. 

EDAT/SEXE HOMES DONES TOTAL PER EDATS 

6-11  3                  3 

12-15        7 8                15 

16-19 18 17 35 

>20 17 24 41 

TOTAL PER SEXE 42       52 94 
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Serveis Socials de l’Ajuntament de Binissalem 

C/ Concepció, 7. Binissalem C.P. 07350 

Telèfon: 971 88 65 29 

 

 

 

Servei d’informació i orientació de dependència 

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

dependència, mitjançant la presència del treballador social cedit per la Fundació 

Balear de la Dependència un pic a la setmana. El seu horari d’atenció al públic 

s’ha realitzat els dimarts de les 9:30 a les 11 hores. 

La seva funció ha estat: 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’HSI5, al llarg del 2017 s’han tramitat dependència en 53  

casos.  

D’aquests casos, cal destacar que el 62,27% corresponent a dones i el 37,73% 

a homes, dels quals un 11,32% són tràmits de menors de 65 anys i el 88,67% 

per a majors de 65 anys. 

 

 

                                                 
5 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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Telèfon: 971 88 65 29 

2. Prestacions i actuacions de suport a la unitat de 

convivència i d’ajuda a domicili 

Aquest servei s’ha ofert a 484 persones, el que ha suposat el 30% 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: 

 

 

2.1. Adreçat a població general 

Servei d’atenció psicosocial 

Aquest servei l’ofereix la Psicòloga i es duu a terme els dijous i divendres, 

normalment amb cita prèvia, amb l’objectiu de potenciar el benestar i qualitat de 

vida de les persones-famílies amb dificultats psicosocials derivades 

principalment per situacions de necessitat relacionada amb una adequada 

convivència personal-familiar. De la mateixa manera, cal tenir en compte totes 

aquelles dificultats tant d’integració social (laborals, escolars, inserció social,...), 

com econòmiques que sens dubte suposen factors estressants afegits. 
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C/ Concepció, 7. Binissalem C.P. 07350 

Telèfon: 971 88 65 29 

Objectius 

1. Prestar orientació, suport i tractament psicosocial individual-familiar a les 

persones-famílies amb dificultats psicosocials derivades dels serveis 

socials municipals, per tal de potenciar el seu benestar i qualitat de vida. 

2. Possibilitar la coordinació amb altres serveis i entitats que treballin amb 

la persona i família per tal de realitzar plans de treball personalitzats i 

acurats. 

3. Realitzar intervencions grupals i comunitàries a demanda de l'equip de 

Serveis Socials. 

 

Població atesa. 2017 

Nombre de famílies ateses 40 

Nombre de persones ateses directament 64 

 

Perfil persones ateses 

Edat Nombre 

0-12 (Infància) 5 

13-18 (Adolescència) 10 

>18 (adults) 49 

 
Intervencions realitzades. 
 

Núm. intervencions 
directes 

Núm. d’intervencions 
indirectes (xarxa) 

TOTAL 
Hores d’intervenció 

setmanal  
291 62 353 18h 

 
Valoració de resultats. 

Famílies ateses Expedients tancats 

40 28 
 
Motiu de finalització 

Fi 
intervenció 

Abandonen 
tractament 

Derivació 
altres serveis 

Cas 
acceptat no 

arribat 

Canvi 
residència 

Altres TOTAL 

21 2 3 1 1  28 
 

Sexe Nombre 

Dones 41 

Homes 23 
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C/ Concepció, 7. Binissalem C.P. 07350 

Telèfon: 971 88 65 29 

Servei de préstec de material ortopèdic 

Els serveis socials municipals disposen de material ortopèdic gràcies a la 

donació de persones del nostre municipi. Aquest dipòsit compta amb el següent: 

 2 parells de barreres de llit 

 3 parells de crosses 

 2 coixí antiescares 

 7 cadires de rodes 

 12 llits manuals 

 5 caminadors 

 5 llits d’hospital 

 2 matalàs antiescares 

 1 cadira de rodes infantil (amb motor) 

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 2017, s’han beneficiat 31 persones han fet ús d’aquest servei.  

 

2.2. Adreçat a població específica  

Servei de menjar a domicili 

Durant el 2017 s’han atès un total de 50 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 3 9 14 26 

Dona 1 3 20 24 

Total 4 12 37 50 
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Serveis Socials de l’Ajuntament de Binissalem 

C/ Concepció, 7. Binissalem C.P. 07350 

Telèfon: 971 88 65 29 

Tal i com està estipulat en el Pla Municipal de Serveis socials 2014-2018, al llarg 

del 2016 es van realitzar enquestes de satisfacció i les dades es van analitzar al 

llarg del 2017. A nivell de resum podem destacar les següents dades (ANNEXA 

I): 

 El servei de menjar a domicili es destina majoritàriament a persones 

majors de 66 anys o menor de 66 amb discapacitat, les qual es solen 

mantenir fidels al servei, havent una gran quantitat dels beneficiaris que 

hi romanen durant una durada mínima de 3 anys. 

 El servei compte amb una bona divulgació local, ja que és conegut a 

través dels professionals dels serveis socials i a través de familiars o 

amics que ja en coneixen la seva existència i funcionalitat. 

 En general, el servei de menjar a domicili compleix amb els objectius 

proposats de proporcionar una dieta nutricional adequada, mantenir uns 

hàbits alimentaris adequats a les necessitats dels usuaris i proporcionar-

les-hi tranquil•litat davant la presència d’una professional dels serveis 

socials. A més, els usuaris es troben satisfets amb les professionals que 

hi treballen i es senten més segurs amb la seva companyia al poder gaudir 

de unes millor condicions de vida en el seu domicili, encara que això no 

els evita l’ingrés a residència. 

 Tot i això, aspectes a millorar serien la comunicació amb la cuina i l’accés 

a la informació o la resolució dels dubtes que puguin tenir, la mancança 

del servei durant els caps de setmana i festius i la falta d’adaptació de la 

dieta al gust de cada usuari en particular. 

 Es pot concloure en que la totalitat dels usuaris del serveis de menjar a 

domicili estan satisfets amb el servei i recomanarien el servei a terceres 

persones. 
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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 2017 s’han atès un total de 76 persones usuàries, de les quals la 

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

sectors com discapacitat i família. Així podem destacar les següents dades:  

 

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

Home 4 6 11 21 

Dona 6 10 39 55 

Total 10 10 50 61 

 

Tal i com està estipulat en el Pla Municipal de Serveis socials 2014-2018, al llarg 

del 2016 es van realitzar enquestes de satisfacció i les dades es van analitzar al 

llarg del 2017. A nivell de resum podem destacar les següents dades (Annexa 

II): 

 De les enquestes de satisfacció que varen elaborar els serveis socials de 

l’ajuntament de Binissalem durant l’any 2016 a 21 persones usuàries del 

servei, s’ha extret que el servei d’ajuda a domicili es destina 

majoritàriament a persones majors de 85 anys, en major mesura de sexe 

femení, que es mantenen fidels, havent una gran quantitat dels beneficiaris 

que hi romanen durant una durada mínima de 1 any. També es valora que 

les dones duen una major temporalitat en el servei. 

 El servei compte amb una bona divulgació local, ja que és conegut a través 

de familiars o amics que ja en coneixen la seva existència i funcionalitat i, 

a través dels serveis socials, el centre de salut i el centre de la tercera edat. 

 El serveis d’ajuda a domicili compleix amb els objectius proposats de 

realitzar les tasques de la llar, per la cura i la neteja personal (mantenir 

unes condicions higièniques adequades) i, per cobrir una situació familiar 

sobrevinguda com la mort de la parella, una malaltia, el deteriorament físic 
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o psíquic,...el que suposa per als usuaris i familiars una millora en la seva 

vida quotidiana. 

 Tot i això, aspectes a millorar serien el temps que les professionals 

disposen per a realitzar les tasques, l’extensió del servei als caps de 

setmana i festius, la curta durada dels contractes i, la puntualitat de les 

professionals. 

 Es pot concloure en que la totalitat dels usuaris del serveis d’ajuda a 

domicili estan satisfets amb el servei i s’hi mantindrien com a beneficiaris. 

 

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:  

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

Vermar, Sant Antoni, celebració de ses verges, Aniversaris de les 

persones usuàries) 

 Celebració especial als 100 anys d’aniversari de la Sra. Margalida Gomila 

Borras 

 Tallers: teràpia cognitiva, memòria, gerontogimnàstica, manualitats, 

psicomotricitat i hidroteràpia. 

 Guarnició de l’arbre de Nadal que es llueix a l’església de Binissalem, amb 

l’objectiu d’apropar al municipi la feina que dia a dia realitzen les persones 

del nostre centre. 

 Activitats puntuals amb la col·laboració de voluntaris i recursos de la 

comunitat: 

- Coral de l’alumnat del CCC l’Assumpció  

- Cant del Sr. Jaume Barceló quatrimestralment de l’Associació Lliri 

blanc.  

- Coral 3 x 4  
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- Participació en el contacontes per a gent gran “Lectura de relats, 

records i poemes de nadal” organitzat per la biblioteca municipal. 

- Activitats conjuntes amb el grup de joves del programa Alter: cuina 

de panades i creació de la pancarta del 25N. 

- Presentació del Sr. Tomeu Salom del llibre Memòria de cançons i 

gloses. 

El nombre total d’usuaris del servei durant l’any 2017 ha estat de 31 persones, 

de les quals podem destacar les següents dades:  

 

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

Home 0 1 2 3 

Dona 0 4 24 28 

Total 0 5 26 31 

 

 

 

                                             Mural realitzat pel Centre de dia           
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Servei de teleassistència 

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

Durant el 2017 han estat beneficiàries d’aquest servei un total de 151 persones, 

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

 

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

Home 4 8 30 42 

Dona 4 25 80 109 

Total 8 33 110 151 

 

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

i l’ajuntament a les cases de Son Real d’Alcúdia que tingué lloc el dia 23  de març 

en la que van participar 17 persones.  

 

 

Excursió a les cases de Son Real 
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 3. Prestacions, actuacions i mesures d’allotjament 

alternatiu 

Aquest servei s’ha ofert a 11 persones, el que ha suposat el 1% del total de les 

intervencions realitzades que han anat adreçades bàsicament al col·lectiu de la 

tercera edat:   

 

 

3.1. 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 9 persones; amb un percentatge enguany ha 

augmentat en relació als usuaris masculins arribant al 88,88% en contra del 

22,22% de dones.  

 

36%

64%

Persones discapacitades Persones majors
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4.  Prestacions i actuacions de prevenció i inserció 

Aquest servei s’ha ofert només a 328 persones, el que ha suposat el 20% del 

total de les intervencions realitzades que han anat adreçades als següents 

col·lectius més característics:     

 

 

4.1. Adreçats a població general  

”CREIXENT JUNTS “ (Espai familiar de 0 a 3 anys):    

Projecte de prevenció dirigit a famílies amb infants de 0 a 3 anys del municipi de 

Binissalem. L’objectiu d’aquest projecte, és crear un espai de reflexió entre 

escola, família i comunitat per compartir i conèixer estratègies educatives per al 

desenvolupament dels nostres infants.  

L’elaboració i posada en marxa del projecte es realitza des de la perspectiva 

comunitària comptant des de l'inici amb la participació de tots els agents que es 

consideren necessaris a priori: famílies, professionals de les escoletes, Serveis 

Socials, Centre de Salut, biblioteca etc... 

17%

13%

9%

19%

19%

3%

15%
5%

Dona Família Immigrants

Infància Joventut Persones discapacitades

Persones majors Població general i altres
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El projecte ha constat de 4 sessions mensuals de dues hores de durada, dutes 

a terme en els mesos de març, abril, maig i juny. Les sessions combinaven 

xerrades per pares i mares i tallers familiar amb fills i filles,  on es posava en 

pràctica els coneixements adquirits. Degut al volum de famílies inscrites es varen 

realitzar dos grups de forma paral·lela i participaren un total de 26 famílies.  

Aquest projecte s’ha dut a terme amb el suport comunitari de la secció de 

prevenció de l’IMAS: 

Els continguts han estat els següents:  

 “Alimentació i hàbits saludables”, a càrrec de Lorena Vich infermeria de 

pediatria i Xisca Serra Infermera especialista en pediatria del Centre de 

Salut Es Raiguer.  

 “Berenam Junts”, a càrrec de Marian Caravaca i Marta Fiol educadores 

socials municipals. 

 “Educació emocional des del naixement de l'infant“, a càrrec de Victòria 

Ramis psicòloga municipal (ADISEB) 

 “Jocs creatius amb famílies”, a càrrec de Marian Caravaca, Marta Fiol 

educadores socials municipals. 

 

         

   Taller: “Jocs creatius amb famílies”                                 Taller: “Berenam Junts” 
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Espai de dones 

Espais de Dona -Binissalem es posa en marxa com a tal l’any 2000, amb la 

finalitat d’afavorir la salut integral de les dones. Aquesta iniciativa es materialitzà 

en un espai de trobada, creixement i comunicació per a les dones, un cop a la 

setmana durant dues hores, amb la intervenció continuada d’una facilitadora. 

Des del 2012 fins a l'actualitat "Espai de dones-Binissalem", per diverses raons i 

seguint processos evolutius del mateix grup, inicia el camí de l'autogestió amb el 

suport professional quan a dinàmiques d'apoderament, i la col·laboració puntual 

d'altres professionals per al desenvolupament de tallers específics, en funció de 

les demandes o necessitats expressades pel mateix grup.  

Objectiu general 

 -Acompanyar processos d’autogestió i apoderament grupals. 

Objectius específics 

 -Potenciar el desenvolupament d’habilitats, capacitats i recursos 

personals/grupals envers la seva salut. 

 -Enfortir la seva autoestima i autonomia 

 -Promoure el sentiment psicològic de comunitat 

 -Dinamitzar xarxes de suport social (formals i informals). 

 -Afavorir la participació social i comunitària 

Temporalització 

De setembre de 2016 a Juny de 2017 

De setembre de 2017 a juny de 2018 

Horari: Dimarts de 19’00-21’00h. 
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Població atesa 2016-2017 

Nombre de persones ateses 2016-2017 

Edat 

Igual o menors de 30 anys  

De 31 a 40 anys 0 

De 41 a 50 anys 2 

De 51 60 anys 8 

Majors de 60 anys 14 

 

 

Participants 2017-18 

Total participants 30 

Participants habituals 26 

Participants puntuals 41 

 

 

Activitats realitzades. Gener-Juny 2017 

Data Taller / Activitat Assistència 

3-1-17 FESTES DE NADAL   

10-1-17 Treballar sà. Genèrica 17 

17-1-17 Treballar sà. Genèrica 19 

24-1-17 Treballar sà. Genèrica 18 

31-1-17 Treballar sà. Genèrica 16 

7-2-17 Reflexió i planificació noves activitats. 20 

14-2-17 Mites romàntics I (14 de febrer) 17 

21-2-17 L'espiritualitat 18 

28-2-17 Ioga visual 19 

7-3-17 Conferència Dona i el nostre món emocional - 

10-3-17 Sopar de dones Binissalem. - 

14-3-17 El nostre grup. avaluació contínua i propostes de millora. 25 

21-3-17 Ioga 18 

Participants 2016-17 

Total participants 25 

    Participants habituals 24 

Participants puntuals 1 
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28-3-17 Mites romàntics II 25 

4-4-17 Sopar de pàsqua 24 

11-4-17 FESTES DE PÀQUA   

18-4-17 FESTES DE PÀSQUA   

25-4-17 Teatre de barra. Genèrica - 

2-5-17 Planificació noves activitats trimestrals 18 

9-5-17 Ikebana 17 

16-5-17 Tertúlia d'experiències 19 

23-5-17 Eines per a la millora en grup 15 

30-5-17 Reunió Ciutat Educadora. Binissalem. 21 

6-6-17 Les coses que vaig a prendre a la vida 20 

13-6-17 Taller de seguretat i confiança de les dones en la xarxa 19 

20-6-17 Avaluació E. Dones 2016-2017 21 

27-6-17 Tasques de preparació festa aniversari E. de dones - 

29-6-17 Festa aniversari 18 anys d'Espai de Dones a Binissalem (Tast 
de vi, sopar i concert) 

- 

  ESTIU   

 

 

Activitats realitzades. Setembre-desembre 2017 

Data Taller / Activitat Assistència 

5-9-17 Participació a la reunió de ciutat educadora. Fira de l'educació. 2 (representació) 

14-9-17 Participació al taller de la Campanya "No i punt". 4 

15-9-17 Realització de la Mostra d'Art floral Ikebana. 
Festes des Vermar. 

- 

26-9-17 Reunió Informativa Espai de dones. 
Inauguració 

24 

3-10-17 Presentació i Acollida noves participants 22 

10-10-17 Selecció d'activitats i normes grupals 26 
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17-10-17 Trastorns de la son 25 

24-10-17 Entre nosaltres: Dona i poesia. 21 

31-10-17 Organització Fira educativa Binissalem 
Mindfulness I 

16 

7-11-17 Acupuntura 22 

14-11-17 Entre nosaltres. Pancarta 25N 26 

21-11-17 25N. Exposició i conta contes de i per a dones 
Can Gelabert. Biblioteca Municipal. 

16 

28-11-17 Organització Fira educativa Binissalem 
Preparació taula informativa E. Dones. 

18 

3-11-17 Participació a la Fira Ciutats Educadores - 

5-12-17 Mindfulness II 25 

12-12-17 Entre nosaltres. Sopar de Nadal. 26 

19-12-17 Taller de Nadal 20 

26-12-17 VACANCES NADAL   

2-1-18 VACANCES NADAL   
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PROCANVI 

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

una situació econòmica reduïda 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. 

Els tallers realitzats han estat els següents:  

 Motivació  

 Autoestima- Autoconeixement 

 Autocontrol-relaxació  

 Comunicació: empatia, assertivitat i escolta activa.  

 Treball en equip  

 Documentació Internet (targeta SOIB, vida laboral, seguretat social, 

formació).  Serveis d’orientació.  

 Planificació de la recerca de feina: creació currículum i carta de 

presentació. Sortides professionals. 

 Entrevista de feina 

- 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 una iniciativa entre els mesos d’octubre i 

desembre i han participat quatre persones. 
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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 

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 2017 hem tingut 52 demandes, s’han inscrit a aquest projecte 47 

persones, 15 de les quals han trobat feina. 

 

 

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.  

Els grups de formació s’organitzen segons calendari escolar, per tant podem 

parlar de dos grups: gener a juny (25 persones) i octubre a desembre (32 

persones) 
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Campament social 

El campament s’ha basat en una estada de cap de setmana els dies 28, 29 i 30 

d’abril a l’hotel Green Garden de Cala Ratjada, complementat amb diverses 

activitats d’animació. En total han participat 26 persones. 

 
 

4.2.2. Adreçat a infants i joves 

Programa EDUCADORA FAMILIAR 

Projecte adreçat a famílies amb necessitats i problemàtiques diverses dins del 

nucli familiar i que te com a objectius, entre d’altres, treballar perquè l’àmbit 

familiar sigui el millor espai possible de protecció i estimulació dels menors i 

reduir els factors de risc o vulnerabilitat dels mateixos, així com positivitzar i/o 

enriquir el procés de socialització de la família, millorant les seves relacions 

internes i respecte a I' entorn de forma que es desenvolupin a través d’uns majors 

nivells d'autonomia  

Aquest any s’ha ampliat la jornada de l’educadora familiar a 8’75 hores 

setmanals. 

La metodologia plantejada pretén en tot moment la implicació de la família en el 

procés d’intervenció, essent aquesta, juntament amb l’Educadora Familiar la 
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generadora dels canvis, creant consciència de les necessitats i limitacions que 

es tenen i que cal treballar o reforçar, així com prevenció de riscos socials i la 

reeducació familiar en cas de conflictes. 

Cal destacar el treball en xarxa que es realitza: centre de salut, centres 

educatius, Menors (IMAS), IBSMIA, reunions de casos, etc. En definitiva, amb 

tots/es els professionals que també treballen en el cas per tal de donar una 

intervenció més ajustada a les necessitats familiars. 

La intervenció és, majoritàriament dins del domicili, de manera intensiva i flexible, 

sempre tenint en compte les seves característiques i possibilitats (horaris, 

activitats...).  

S’ha donat molta importància a la implicació de tots agents del nucli familiar dins 

d’aquest procés de canvi, alternatives al càstig, autocontrol, empatia, l’adquisició 

d’habilitats parentals positives i la necessitat de la perdurabilitat de les mesures 

establertes per a que els canvis siguis visibles i definitius. 

S’està treballant per acabar d’elaborar un protocol d’actuació d’aquest programa 

on es concreten objectius, pla de feina i temporalització de les actuacions, així 

com els fulls de pla de feina i altres documents necessaris per a una correcte 

intervenció. 

Durant l’any 2017 s’han atès un total de 4 famílies. I s’ha mantingut el contacte 

amb una família que havia participat anteriorment al programa. 

 

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 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. 
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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 Servei Socials i Cooperació. 

Enguany ha hagut un total de 10 joves (de gener a juny 5 alumnes i de setembre 

a desembre 5 alumnes) que han fet les pràctiques en diversos serveis municipals 

i empreses privades col·laboradores. Els continguts de la formació pràctica està 

relacionada amb la modalitat formativa en la qual participa cada alumne.  

 Taller mecànic “Borràs Torrens” formació aprenent de mecànic. 

 Acadèmia “Llonguera”: formació aprenent d’estètica i perruqueria. 

 Perruqueria canina “Cap i Cua“: formació aprenent de perruqueria canina. 

 Centre de dia. Ajuntament de Binissalem: formació aprenent de cuina. 

 Taller mecànic “Tomeu Moyà”. Formació aprenent de mecànic. 

 Taller mecànic “Neumàtics Binissalem”. Formació aprenent de mecànic.  

En relació als tallers d’habilitats socials cal dir que s’ha donat molta importància 

als aspectes relacionats a les normes de conducta adients al lloc de feina, hàbits 

de treball (puntualitat, responsabilitat, respecte, actitud, implicació....), habilitats 

comunicatives i d’interacció social, i habilitats relacionades amb la resolució de 

conflictes.  

Els continguts els podem dividir en cinc bolcs: 

 

Competències socials 

-  Autoconcepte i autoestima. 

- Comunicació: escolta activa, empatia i assertivitat 

- Autocontrol i relaxació 

- Resolució de conflictes. 

Salut 
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- Igualtat de gènere i violència de gènere 

- Afectiu-sexual 

- Prevenció de drogues ( alcohol, cànnabis i tabac). 

Formació reglada 

- Orientació formativa i acompanyament inscripcions a la FPB. 

Orientació laboral 

- Eines per la recerca de feina: currículum vitae i entrevista de feina 

Oci i temps lliure 

-Sortida Paintball 

- Sortida Can Arabí 

- Colònies a Menorca 

- Activitat internacional; Taller de crespells  

- Sortida Palma Jump 

 

El grau de compliment dels objectius del programa ha estat satisfactori per 4 dels 

5 alumnes del curs 2016-2017. 

Tant les famílies, alumnat com els professionals implicats, han valorat molt 

positivament la participació en el programa pel fet d’haver adquirit una sèrie 

d’hàbits relacionats amb un lloc de feina i coneixements específics relacionats 

amb una professió i reconduir-lo a una formació reglada. 

   

                              Paintball                                                                 

 

                                                                                                     Gestionam la ràbia 
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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 3 a 

diferents platges de les Illes  i 1 sortida al 

parc aquàtic Agualand i va haver un 

volum de 210 beneficiaris del quals 38 

participants eren del municipi de 

Binissalem.  

 

               

T’apuntes???? Viatge a Menorca 

Programa d'oci basat en l'educació en el temps lliure mitjançant activitats 

esportives i culturals de caràcter socioeducatiu. A més permet crear un espai de 

convivència entre joves de diferents municipis del Raiguer.   

El programa es va realitzar a l'Illa de 

Menorca, els dies 28 i 29 de juny gràcies 

a la col·laboració de Baleària. Van 

participar un total de 14 joves , 10 d'ells 

del municipi de Binissalem i es van 

allotjar a l'Alberg Sa Vinyeta.  

Les activitats realitzades vàrem ser las següents: 

-Visites culturals: Ciutadella, Binibeca, Mont Toro i Naveta des Tudons.  

-Activitats esportives: kayak , snooker i jocs aquàtics a la platja.  
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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 40 alumnes (mitjana entre el grup del curs 

16-17 i curs 17-18), distribuïts entre els quatre grups de reforç. 

Aquest projecte es desenvolupa gràcies a dotació econòmica per a projectes 

d’immigració incloses dins el Pla de Serveis Socials Comunitaris Bàsics.  

Aquest projecte es duu a terme en dos períodes escolars:  

● Gener - juny (curs escolar 16-17). Els 38 assistents han estat alumnat dels 

quatre centres educatius de Binissalem.   

● Setembre – desembre (curs escolar 17-18). Els 42 assistents són alumnat 

dels quatre centres educatius de Binissalem. 

El suport escolar es va iniciar el mes d’octubre de 2017 i es té previst finalitzar el 

15 de juny 2018. 

                     Taller "Desmuntant Sant Valentín" 

Durant aquest curs escolar es van realitzar dues activitats complementàries: 

- En febrer del 2017 l’alumnat d'entre 11 i 15 anys van participar en la campanya 

impulsada pel consell de Mallorca "Desmuntant Sant Valentín" amb la realització 

d'un taller i un “mannequin challenge", amb l'objectiu de promoure les relacions 

sanes i sense violència, desmuntant així els mites romàntics. El taller va ser 

impartit per l'educadora del municipi i la tècnica educativa. 

- En el mes d'abril alumnes i alumnes de suport escolar participen en el projecte 

de créixer junts realitzant una obra amb titelles promovent l'alimentació 

saludable. 

 



  

 

 

 
AJUNTAMENT  DE  BINISSALEM 

Illes  Balears 

38 

 
Serveis Socials de l’Ajuntament de Binissalem 

C/ Concepció, 7. Binissalem C.P. 07350 

Telèfon: 971 88 65 29 

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 

2016 diversos tallers grupals dirigits a tot l’alumnat de 1er, 2on i 3er 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. 

De gener a juny i de setembre a desembre del 2017, a l’IES Binissalem s’han dut 

a terme 56 tallers i han participat un total de 30 alumnes per taller. Les temàtiques 

dels tallers van ser les següents:  

- 1r ESO: ciberbullyng, sexting i grooming 

- 2n ESO: prevenció de drogodependències (alcohol, tabac i cànnabis) 

- 3r ESO: violència de gènere temàtica, igualtat i sexualitat.  

Al col·legi l’Assumpció es va realitzar 3 tallers relacionats amb el “Dia 

Internacional contra la violència de gènere“ i han participat un total de 30 alumnes 

per taller. 

 

 

            

                               Taller : Pas del taba 
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"Un tracte pel bon tracte" és un projecte enfocat en la transmissió de 

coneixements de forma contínua en els cursos de quart, cinquè i sisè de primària, 

amb la finalitat de promoure l’aprenentatge d’habilitats socials i personals que 

ajudin a relacionar-se amb els altres de manera saludable a l’escola i fora de 

l’escola i evitar l’assetjament escolar en primària i secundaria. Els tallers es 

realitzen als tres centres educatius de primària del municipi. De gener a juny i de 

setembre a desembre del 2017, i s'han dut a terme 29 sessions en les que han 

participat un total de 25 alumnes per taller.  Els continguts dels tallers són els 

següents:  

 

 

El projecte un Tracte pel bon tracte, ha estat premiat en la modalitat de prevenció 

i atenció de l'assetjament escolar en municipis menors de 20.000 habitants del 

III Concurs de bones pràctiques municipals convocat per la FEMP i el Ministeri 

d'Educació, Cultura i Esport. Degut a aquest fet: Els nines i nines de l’escola de 

Robines de 6è B participarem amb una entrevista de ràdio en IB3 Ràdio (19 de 
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desembre de 2017). I l’educadora (Marian Caravaca), conjuntament amb el balte 

(Andreu Villalonga) també participà en una entrevista de ràdio dels informatius 

de la tarda (12 desembre de 2017). 

També va tenir una gran acollida a nivell informativa i es van fer diversos articles 

de premsa. 

 

         

http://www.diariodemallorca.es/part-forana/2017/12/11/binissalem-gana-premio-nacional-

trabajo/1271035.html 

 

  

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, 
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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. 

A més amb intenció de garantir un autofinançament d’aquesta iniciativa, encara 

que sigui parcialment; s’ha inclòs en el projecte la venda de cistelles i productes 

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 2017 han participat 10 usuaris (7 al·lots i 3 al·lotes) i han rebut una mitjana 

de pagament de 229,90€ per participant.  

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

aconseguir en un 90%. Així podem destacar que del grup de 10 joves que van 

participar en el projecte: 

- 9 d’ells es matricularan a una formació reglada ( escola d’adults, formació 

professional bàsiques) . 

- 1 abandonà el projecte.   

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. 
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CONSULTA JOVE  

La consulta jove és un projecte que pretén apropar l’educació per a la salut als i 

les joves, escoltant els seus dubtes, problemes i inquietuds que estiguin 

relacionats amb la salut. S’ha de tenir en compte que el concepte de salut és 

molt ample, i no inclou sols els malestars físics, sinó també els psíquics i 

emocionals. És a dir, tot allò que tengui que veure amb sentir-te bé. Consisteix 

en que un metge/sa o infermer/a o educadora del municipi acudirà quinzenalment 

al centre educatiu l’Assumpció i a l’IES per fer una consulta d’assessorament en 

salut. 

Les activitats realitzades durant gener i desembre del 2017 han estat les 

següents: 

- Creació de l’espai a l’ES Binissalem  

- Elaboració de cartells i difusió als alumnes al l’IES  

- Recollida de material. 

- Elaboració de calendari i full de registre a l’IES 

En l’IES Binissalem realitzarem un total de 11 i l’Assumpció 17 consultes.    
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4.2.3. Adreçat a persones immigrades 

Taller de llengua per a persones immigrades 

El mes d’octubre 2017 hem iniciat el primer grup de llengua, empoderament 

i  alfabetització per a persones immigrades. 

Es realitza els dimarts i dijous de 10 a 12h a Ca’n Gelabert. 

Hi participen un total de 12 dones. 

La mestra contractada és filòloga àrab i això ha facilitat la comprensió de les 

dones que són analfabetes en el seu propi idioma.  

El contingut treballat és el següent: 

1. Salutacions i presentacions: s'ha treballat, diàriament, el vocabulari 

relacionat amb la informació personal, les salutacions i acomiadaments i les 

fórmules de cortesia a través de la simulació de diferents situacions informals 

i amb la interacció entre alumnes o professora- alumna. 

2. L'aula: s'ha identificat, en totes les sessions, el material de l'aula i el seu ús. 

3. Números de l'u al cent: s'han enumerat seqüències d'objectes, s'han 

identificat nombre i grafia, memoritzat telèfons i numero de NIE, etc... 

4. El temps: s'ha treballat diàriament (amb converses, espontànies o 

programades) els dies de la setmana, mesos de l'any, les hores, el vocabulari 

relacionat amb el clima i altres conceptes com: ahir, demà, el mes passat, 

etc... 

5. Aliments: s'han identificat els noms dels aliments, s'han exposat diferents 

receptes, i s'han creat converses sobre les preferències alimentaries. 

6. Salut i sanitat: s'han treballat  parts del cos i les malalties o mals més 

comuns. S'han simulat situacions al centre de salut: demanar hora, consulta 

amb el metge de capçalera, etc. 

7. Lecto-escriptura: s'ha anat treballant de forma transversal al llarg de les 

sessions i adaptant-se al nivell de cada alumna. Així es començà amb la pre-

escriptura i l'escriptura bàsica de l'alfabet amb aquelles dones amb més 
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dificultats i amb lectures i escriptures més complexes per les dones amb més 

facilitats o coneixements previs. 

OBJECTIUS ASSOLITS     

Els objectius marcats a la programació trimestral s'han complit en la majoria dels 

casos. Tot i així s'ha de tenir en compte que el grup es heterogeni i que per tant 

cada participant te un procés d'aprenentatge diferent al de les altres; així el grau 

d'assoliment dels continguts no es el mateix per a totes. Si que cal destacar que 

a totes se'ls demana el mateix nivell de compromís, d'esforç i d'assistència a les 

classes. 

OBSERVACIONS / ALTRES     

Com ja s'ha mencionat, el grup es heterogeni, i al llarg del trimestre les 

diferències, en quant a la capacitat d'aprenentatge, s'han marcat cada dia més; 

això suposa que, sobre el mateix contingut, s'han de planificar activitats amb 

diferents graus de dificultat. 

La valoració general de l'evolució del grup és molt positiva ja que totes mostren 

predisposició per aprendre, s’esforcen dia a dia per avançar i la seva evolució 

des d'octubre fins a dia d’avui és considerable. 
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Intervencions a nivell familiar amb les famílies nouvingudes 

A part de tenir el punt d’atenció per a persones nouvingudes, la mediadora porta 

el seguiment d’algunes famílies que per raons culturals els hi costa més la seva 

adaptació al municipi, on es realitzen les següents intervencions: 

● Seguiment de la seva assistència a les classes. 

● Seguiment de les famílies en la seva incorporació als centres educatius 

(primària, secundària i CFB). 

● Facilitar la proximitat de les famílies als centres educatius. 

● Ampliar la seva xarxa social, participant en grups del municipi (club 

d’esplai). 

● Gestió i seguiment de beques escolars. 

La quantitat de famílies que es porta el seguiment del municipi de Binissalem 

són: 16 compostes per un total de 43 persones. 



  

 

 

 
AJUNTAMENT  DE  BINISSALEM 

Illes  Balears 

46 

 
Serveis Socials de l’Ajuntament de Binissalem 

C/ Concepció, 7. Binissalem C.P. 07350 

Telèfon: 971 88 65 29 

5. Prestacions complementàries per cobrir les 

necessitats de subsistència 

Aquest servei s’ha ofert a 323 persones, el que ha suposat el 20% del total de 

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

més característics: 

     

 

5.1) Adreçats a població general 

Ajudes econòmiques 

Els serveis socials de Binissalem ofereixen ajudes econòmiques de diverses 

tipologies, en funció de l’objecte d’aquesta ajuda. Així podem destacar les 

diferents ajudes concedies i el nombre de famílies beneficiàries: 

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

 Escoleta infantil: s’han concedit 16 beques i s’han beneficiat 13 famílies. En 

aquest concepte, es pot cobrir el menjador, l’escoleta matinera o la cura de 

l’infant de 0 a 3 anys (depèn de la demanda i situació família) 

 Activitats d’estiu: s’han concedit 10 beques i s’han beneficiat 6 famílies. 
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 Ajudes per llibres i material escolar: s’han concedit 6 beques i s’han 

beneficiat 6 famílies. 

 Activitats extraescolars: s’han concedit 9 beques i s’han beneficiat 7 

famílies. 

 Emergència: s’han concedit 102 ajudes d’emergència social per a cobrir 

despeses de tipus vivenda, salut, transport, educació i diverses. De les 

quals podem destacar les següents dades:  

 

Tipologia Nombre d’ajudes 

Vivenda 50 

Transport 20 

Subsidència 24 

Salut 12 

Educació 17 

Total 102 

 

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

percentatge de destinació econòmic per a ajudes d’emergències per tipologia 

de l’ajuda. 

 

AJUDES
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Repartiment d’aliments 

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

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

nombre de membres a la família. Aquests pertanyen del Banc d’aliments 

(anualment es fa la sol·licitud per poder ser beneficiaris), 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 81 famílies que correspon a 230 

persones. 

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

tendència d’augment de famílies en els darrers anys ha canviat i podem destacar 

que ha hagut un reducció molt important de nombres de famílies beneficiades al 

llarg dels anys. 

Any Nº de 

famílies 

Adultes i 

>8 anys 

Infants Nadons Total 

2013 103 206 67 20 293 

2014 118 240 55 24 319 

2015 112 223 55 21 299 

2016 75 150 51 10 211 

2017 81 230 67 16 230 

 

Aquestes dades corresponen al total de famílies que han passat pel banc 

d’aliments al llarg de l’any, la mitjana de les famílies beneficiaries del servei han 

estat:  

  Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Set Set. Oct. Nov.  Des. Mitjana 

Nº de 
famílies 

66 55 55 56 53 55 52 50 49 44 53 53,45 

Nº de 
persones 

190 155 155 153 160 158 150 149 134 129 157 153,64 
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Així podem destacar 

el següent 

percentatge per 

nombre de membres 

en la família 

beneficiada. 

 

 

 

 

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 amb l’empresa Pinos Mar i 

Supermercat Eroski.  
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Enguany ha continuat en vigor el conveni APROFITA, conveni de col·laboració 

entre Ajuntament i SYP Consum per aprofitar els productes que els queden pocs 

dies per a la seva caducitat. 

 

Somnis Reciclats. Mitjançant un conveni de col·laboració amb l’entitat Somnis 

Reciclats, les famílies del banc d’aliments amb fills menors de 12 anys es poden 

adherir a aquesta iniciativa basada en l’enviament de la carta als Reis Mags, i, 

mitjançant l’entitat de referència, es troben persones que apadrinen aquestes 

cartes i garanteixen un dels regals que l’infant demana. 

 

Es Rebost 

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

 Oferir un espai de reutilització i reciclatge de roba 

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

un cost reduït 

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

d’emergència 

 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 13.158,97€, dels quals s’han gastat  

12.071,51€ destinats al manteniment de les instal·lacions, a la compra d’aliments 

pel rebost i vals d’aliments. 

Hi ha hagut un sobrant de 1.087,47€ que serà invertit en el banc d‘aliments del 

2018. 
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Altres iniciatives 

Projecte ciutat educadora              

Encara que la iniciativa depèn de la Regidoria d’educació, els serveis socials 

han format part de forma molt activa en la posada en marxa d’aquest projecte 

de poble. 

Durant el curs 15-16 l'Ajuntament de Binissalem es va adherir a l'AICE 

(Associació Internacional de Ciutats Educadores) per iniciar el camí cap a una 

Ciutat Educadora. Aquesta iniciativa va ser proposada pel Consell Escolar 

Municipal i després es va aprovar al Ple Municipal.  

L'objectiu és aconseguir aprofitar tot el potencial educatiu que té Binissalem i fer 

conscients als seus habitants que tots i totes són educadors/es 

Al llarg del 2017 s’ha dut a terme el diagnòstic educatiu del municipi i s’està a 

l’espera de disposar de l’informe definitiu i començar a establir les línies 

d’intervenció de ciutat educadora. 

En el marc d’aquest projecte s’ha continuat amb iniciatives com la Comissió 

Municipal d’Educació, Salut i Serveis S. i  posat en marxa altres iniciatives com: 

- Consell d’Infants 

- Fira de l’Educació 

- Participació en l’assemblea de l’Associació Internacional de Ciutats 

Educadores que tingué lloc a Granollers el mes de març de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto de tots els participants 
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Fira de l’educació 

Encara que la iniciativa de la fira de l’educació depèn de la Regidoria d’Educació, 

els servis socials van participar molt activament al llarg de tot el procés 

d’organització i planificació de totes les activitats.  

Gràcies al suport de tot l’equip, es va disposar de tècnics de referència i de suport 

en el desenvolupament de cada una de les activitats organitzades en la fira de 

l’educació. La realització de la fira, suposà una aturada de més de quinze dies 

en la dinàmica habitual de feina dels serveis socials, degut al alt volum de  

tasques de preparació i organització. 

Així i tot es vol mencionar les activitats que foren exclusives dels serveis socials:  

 Presentació del Consell d’infant de Binissalem  el dia 30 de novembre 

 Ponència “Binicutliu Jove, experiència comunitària a Binissalem” a càrrec de 

Marian Caravaca (dia 2 de desembre) 

 Moderació de la “Taula rodona d’experts en l’estudi i intervenció da la 

comunitat” a càrrec de Francisca Monserrat (dia 2 de desembre) 

 Taller “Interculturalitat, passaport cap el futur” a càrrec de Marta Fiol i Neus 

mèlia (dia 2 de desembre) 

 Organització de l’exposició “Dones excepcionals en el camp de l’educació” 

cedida per Genèrica. 

 Taula informativa dels serveis socials als espais informatius (dia 3 de 

desembre) 

 

Comissió  Municipal d’Educació, Salut i Serveis Socials. 

En octubre de 2015 es va crear una Comissió, on estan representats el sector 

de Salut, Serveis Socials i Educació. 

Aquesta iniciativa surt davant la necessitat compartida d’integrar les diferents 

actuacions que es realitzen en el municipi de Binissalem, dirigides a   

promocionar estils de vida saludables en la població infanto juvenil escolaritzada 

i les seves famílies.  
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L’abordatge d’aquesta temàtica, es realitzar a partir de les necessitats 

detectades pels membres de la comissió i dels seus equips de feina,  així com   

a partir de consultes i/o estudis  que  és realitzen  a la població beneficiària.  

De gener a desembre de 2017 s’han fet 5 reunions i s’han realitzar les següents 

actuacions:  

 Aprovació per ple del reglament de la comissió.  

 Planificació i implantació de projectes i actuacions de prevenció a partir 

de  necessitats detectades: 

o Educació Vial 

o Taller d’alimentació 

o Educació afectiu-sexual 

o Inscripció al programa de alerta escolar  

o “Un tracte pel bon tracte“. 

o Consulta Jove   

o Estam per tu! 

o Xerra de prevenció d’alcohol i prevenció de la violència masclista 

dins les festes i paradeta informativa vinculada a la campanya “Viu sa 

millor Vermada” 

o Eduquem en Igualtat. Del 21 de febrer de 17-20 famílies amb fills 

entre 3 i 17 taller de coeducació i prevenció de la violència de gènere des 

de l’àmbit familiar.15 persones 

 Presentació de la memòria Centres educatius Promotors de la Salut per 

al curs 2016-2017 i presentació a la convocatòria per al curs 2016-2017. 

 Convidada i exposició a les següents ponències.  

o 21 de gener, presentació de la Comissió i del projecte de Ciutat 

educadora en el Centre d’ensenyança del professorat (CEP). 

o Presentació del vídeo explicatiu de la Comissió a la convocatòria 

de l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor de les Illes Balears del   

concurs de vídeos sobre experiències comunitàries de prevenció en 

infància i adolescència. Aquest no fou seleccionat però va estar publicat 

en la pàgina web de l’ODDM durant un temps 
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 Som Iguals  Som Diferents 
                  

Consell d’Infants  

El Consell d’Infants té com a finalitat constituir un marc de participació efectiva i 

permanent dels infants del municipi i que tenen edats compreses entre els cinc i 

els dotze anys, en el funcionament dels serveis municipals, en la formulació de 

propostes i de suggeriments sobre polítiques d’infància i en l’elaboració dels 

programes, així com en tots aquells assumptes que els afecten o que els poden 

afectar. Durant els mesos de setembre a desembre s’han realitzat les següents 

activitats: 

 Contactar amb professionals per assessorament 

  Elaboració de reglament 

 Planificació per a la posada en marxa del Consell al llarg del curs 17-18 

 El dimecres 25 de novembre va tenir lloc al Casal de Cultura de Can 

Gelabert una sessió informativa del Consell d’Infants de Binissalem. Hi 

van participar tots els infants, tant les conselleres i els consellers com 

també les subconselleres i els subconsellers, acompanyats dels seus 

familiars.  

 Durant la sessió, l’educadora social explicà el funcionament del Consell 

d’Infants i també la planificació de les activitats que es duran a terme al 

llarg dels següents mesos. 

 

Campanya Setmana de la dona (8 de març)    

Encara els anys anteriors s’han dut a terme activitats concretes al llarg del mes 

de març, durant el 2017 s’ha plantejat la campanya al llarg de tot l’any. 

Amb l’objectiu de sensibilitzar a la població de Binissalem sobre les desigualtats 

que sofreixen les dones, s’han dut a terme les següents activitats: 

 17 de febrer. Mannequin challenge. Concentració per a creació d’aquest 

vídeo amb l’objectiu de reivindicar el paper de la dona. Van participar els 

alumnes del CEIP Binissalem. Aquest fou publicat a la pàgina del facebook 

de l’ajuntament. 
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 21 de febrer. “Eduquem en igualtat” Taller de coeducació i prevenció de la 

violència de gènere des de l’àmbit familiar. Amb una participació de 15 

famílies. Ofert per Genèrica 

 7 de març, xerrada “Dona, el nostre mon emocional” impartit per Victòria 

Ramis de l’ADISEB 

 8 de març, lectura del manifest i presentació del Mannequin cahllenge  

 9 de març, xerrada-vivència personal de Nadia Gulham 

 8 de març. Grothch Dansa- Teatre. Ofert per Genèrica 

 10 de març. Sopar de dones, que tindré lloc el dia 10 de març amb una 

participació de 100 dones. 

 25 d’abril. Teatre de barra representant les obres “Homentage” i “Abril” a 

diversos bars del centre de Binissalem.  

 21 de novembre contacontes per adults “Contes de dona, dones de conte” a 

càrrec Caterina Valriu. 

 Exposició “Dones excepcionals en el camp de l’educació” en el Casal Can 

Gelabret del 21 de novembre al 4 de desembre. Oferta per Genèrica 

 Estant  informatiu “Dia internacional de la dona” a l’IES Binissalem. 

 Tallers a l’IES Binissalem. 

 Tallers d’igualtat en el grup d’Alter 
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Campanya contra la violència de gènere (25 de novembre)                    

Encara els anys anteriors s’han dut a terme activitats concretes al llarg del mes 

de novembre, durant el 2017 s’ha plantejat una campanya contra la violència  

durant tot l’any. 

Amb l’objectiu de 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, s’han dut a terme les següents iniciatives: 

 Taller de defensa personal femenina organitzat pel Club d’arts marcials 

Binissalem i l’Ajuntament 

 El dia 24 al matí es va fer la lectura del manifest a l’Ajuntament i lectura 

de les conclusions per part de l’alumnat del CEIP Robines, CEIP 

Binissalem i Col·legi concertat l’Assumpció. 

 Pancartes pel carrer  

 Sensibilització al llarg de tot l’any mitjançant publicació al facebook, en 

forma de frases, de les conclusions envers la violència masclista que va 

fer l’alumnat del CEIP Robines, CEIP Binissalem i Col·legi concertat 

l’Assumpció.  

 Defensa personal per a dones impartit per “primo” organitzat pel Club Arts 

Marcials Binissalem (CAMB) y l’ajuntament amb una participació de 22 

dones. (https://ultimahora.es/sucesos/ultimas/2017/10/24/301781/exito-participacion-

curso-defensa-personal-para-mujeres-impartido-por-primo.html) 

 Curs d’autodefensa per a al·lotes dut a terme els dies 12,19 i 26 d’abril. 

Amb una participació de 12 joves. Ofert per genèrica 

 Tallers en els grups de secundaria de suport escolar, amb una participació 

de 12 menors 

  14 de febrer, taller “Desmuntant Sant Valenti”. Oferirt per Genèrica 

 Estant  informatiu “Dia internacional de la dona” a l’IES Binissalem. 

 Tallers de prevenció de la violència de gener a l’IES Binissalem. 

 Tallers de prevenció de la violència de en el grup d’Alter 

 2 Tallers de prevenció de la violència de gènere a l’escola d’adults 

https://ultimahora.es/sucesos/ultimas/2017/10/24/301781/exito-participacion-curso-defensa-personal-para-mujeres-impartido-por-primo.html
https://ultimahora.es/sucesos/ultimas/2017/10/24/301781/exito-participacion-curso-defensa-personal-para-mujeres-impartido-por-primo.html
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“ Viu la millor Vermada “ i “Viu la millor festa”          

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

consum abusiu d’alcohol de la població general i evitar la ingesta entre els 

menors de 18 anys.   

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

durant les diverses festes de l’any.  

Durant l’any 2016 s’han dut a terme les següents iniciatives a les Festes des 

Vermar i a les de Nadal:    

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

recomanacions per a la dispensació responsable.  

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

i xarxes socials 

 Carta de sensibilització adreçada als pares i mares del centres educatius de 

secundaria amb recomanacions. 

 Xerrada preventiva i estan informatiu sobre les conseqüències d’alcohol i 

altres drogues al teatre.  Xerrada preventiva de la violència masclista en les 

festes 

 Elaboració de punts de llibres.  

 Vídeo protagonitzat pels vermadors i vermadores de les Festes des Vermar 

2017, de promoció de comportaments cívics i prevenció del consum d’alcohol.  

Aquest vídeo es va presentar a la convocatòria de l’Oficina de Defensa dels 

Drets del Menor de les Illes Balears del concurs de vídeos sobre experiències 

comunitàries de prevenció en infància i adolescència. Fou seleccionat i 

presentat en la Jornada sobre prevenció comunitària en infància i 

adolescència de l'Oficina de Defensa dels Drets del Menor.  

 

             

 

 

 

https://www.caib.es/sacmicrofront/noticia.do?idsite=97&cont=100951&lang=ca
https://www.caib.es/sacmicrofront/noticia.do?idsite=97&cont=100951&lang=ca
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Campanya “ No i punt” 

L'Ajuntament de Binissalem s’ha adherit a la campanya que sota el lema "NO I 

PUNT!" l’objectiu principal d’aquesta campanya es conscienciar a la ciutadania 

en general i al jovent en particular en contra de la vergonya de les agressions 

sexistes a les festes.  

L’any 2017 s’han dut les següents iniciatives:  

 Penjar pancarta a la plaça 

 Difusió del logotip al programa de festa i xarxes socials.  

 Paradeta informativa a les festes  

 Taller de formació d’agents de prevenció 
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Campanya “No siguis Ase” 

En l’any l'Ajuntament de Binissalem s’ha adherit a la campanya "NO SIGUIS 

ASE" promoguda pel Pla d'Addiccions i Drogodependències de les Illes Balears 

(PADIB). 

Aquesta campanya pretén sensibilitzar i informar a la població jove (major de 18 

anys) sobre el consum abusiu d’alcohol, oferint pautes de reducció de riscos del 

consum d’alcohol. 

 Difusió del logotip al  programa de festa i xarxes socials.   

 Paradeta informativa a les festes 

 

 

 

 

Dia mundial sense Fum (31 de maig) 

Campanya preventiva que posar l’accent en els riscos sanitaris associats al 

consum de tabac.  

 Cartells  de prevenció repartits per tots els centres escolars i municipi. 

 Estant informatiu a l’IES Binissalem, on es va repartir fulletons amb 

l’objectiu de crear consciència en la població jove sobre els danys que 

causa el consum de tabac. 

 Prova de toxicometries conjuntament amb el centre de salut. 

 Elaboració de punts de llibres que foren repartits a l’alumnat de l’IES 

Binissalem  
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Campanya de recollida d’aliments 

Al llarg de l’any es duen a terme dues campanyes de recollida d’aliments: 

 Recollida dels Rotaris de Mallorca, gràcies a la col·laboració de diversos 

comerços del municipi (Eroski, SPAR i BIP) es va dura a terme en el mes 

d’octubre de setembre. 

 Per iniciativa pròpia i com cada any, durant el mes de desembre, es va 

dur a terme la recollida d’aliments pel municipi en el que van col·laborar 

les següents entitats:  

- Col·legi concertat Assumpció 

- Escoleta Trinitaries 

- CEIP Robines  

- CEIP Binissalem 

- Club de la tercera edat 

- IES Binissalem 

- Parròquia 

- Escoleta Menudall 

- Escoleta Busquetes 

- Escoleta Binipetit 

 


