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Càritas i
Deixalles,
vint anys 

de bona 
companya 

Ja sé que són un poc més de 20 anys que Càritas
fa costat a Deixalles. Abans de qualsevol naixe-
ment hi ha la iniciativa, l’empenta, el projecte, els
acords, i les primeres passes ... I quan, el mes de
setembre de 2006, iniciàvem els actes d’aquests
primers vint anys de Deixalles, una de les sensa-
cions que molts teníem era que ningú havia
pogut somniar una realitat com la que tots te-
níem ben davant.

I Càritas sempre ha estat a prop, al costat, donant
suport, col·laborant, animant, acompanyant. De
forma continuada, sempre que la necessitaven, en
tot moment. Sense cercar protagonisme ni restar
responsabilitats als homes i dones que, en la seva
gestió i treball diari, any rere any, han anat aixecant
i consolidant Deixalles arreu de Mallorca, també a
Eivissa i cooperant a països d’Amèrica.

Des de Càritas, les paraules que resumeixen
l’opció de fons per fer aquest servei d’acompa-
nyament són : CARITAT, DENÚNCIA I OPCIÓ
PELS POBRES, ATENCIÓ ALS MARGINATS,
ACCIÓ SOCIAL DE L’ESGLÉSIA I DELS CRIS-
TIANS i SOLIDARITAT.

Són paraules ressò del més entranyable del nos-
tre evangeli: BENAURATS tots els qui estimau la
Justícia i cercau el Regne de Déu. BENEÏTS quan
sou germà solidari del desvalgut.

Són paraules que, des de la nostra Església de
Mallorca, com a entitat fundadora de Deixalles,
juntament amb la PIMEM, volem que quedin ben
escrites en aquesta Memòria 2006. Una
Memòria que, en més d’un moment, agraeix tots
els treballs d’aquests vint anys. I, de part nostra,
el nom més agraït és personal i concret: TEO-
DOR ÚBEDA GRAMAJE, Bisbe de Mallorca
durant la major part d’aquests 20 anys recordats.

I, ja amb paraules de qui, com a Bisbe, també
continua aquest servei evangèlic i solidari: “puc
constatar des de la meva responsabilitat pastoral
i en aquesta institució, que les dues grans línies
que feren néixer Deixalles segueixen ben vives i
actuals i he d'encoratjar Deixalles a prosseguir
una labor imprescindible: la recuperació de les
persones, imatges de Déu, la recuperació de les
coses, dons, directes o indirectes, de la seva bon-
dat. Només així, des d'una voluntat reconstruc-
tora i no destructora, contribuirem al bé de la
nostra societat, podrem fer una Mallorca bella i
neta, que guardi per a poder transmetre a les
generacions futures el seu patrimoni i la seva
identitat en qualsevol aspecte.”

Així, en aquestes paraules del Bisbe Jesús Murgui,
hi ha tota l’esperança i confiança de la nostra
Església de Mallorca amb Deixalles per continuar
la bona tasca d’una economia al servei de les
persones i de l’entorn, animant xarxes de solida-
ritat, afavorint processos d’inserció envers les
persones més desfavorides.

Són vint anys de Càritas amb Deixalles. I, des de
cadascú de nosaltres, volem el millor perquè
aquesta tasca, els seus objectius, el seu treball, el
seu servei mantinguin sempre els dos eixos funda-
cionals: bé d’unes persones, bé d’una terra.
Ecologia Total. Somni d’una Terra segons el Regne.

Vint anys de Deixalles. Vint anys de servei. Vint
anys d’agraïment.

Des de Càritas Mallorca, moltes gràcies a tota la
gent que ha fet realitat viva aquests vint anys i tot
el viure que batega en aquesta Memòria 2006.

AAnnttoonnii  GGaarraauu  GGaarraauu,
Director Càritas Mallorca i

President del Patronat de la Fundació Deixalles
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1.
Qui som?

MISSIÓ
Som una entitat d’economia solidària que té com a objectiu contribuir a construir una so-
cietat més justa i més sostenible afavorint la inserció social i laboral de persones en situació
o en risc d’exclusió de les Illes Balears mitjançant la realització d’activitats relacionades, prin-
cipalment, amb els residus i amb la millora del medi ambient.
La nostra activitat no és tan sols una activitat ambiental i social, sinó que també implica una
activitat econòmica i productiva. Posat que no fos així, no la podríem considerar del tot
sostenible.
Els nostres eixos d’intervenció són:

Eix social: Inserció sociolaboral de col·lectius en risc o en situació d’exclusió.

Eix ambiental: La realització de diferents activitats ambientals (reutilització de volu-
minosos, gestió de la planta de selecció d’envasos i la planta de voluminosos i enderrocs,
jardineria ecològica, neteja de torrents...).

Eix econòmic: Activitat productiva partint d'una economia al servei de les persones.
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La Fundació Deixalles basa la seva activitat en els principis de l’economia solidària,
una economia que està al servei de les persones i no a l'inrevés, i que es regeix
pels principis següents:

* Igualtat. Satisfer de manera equilibrada els interessos respectius de tots els prota-
gonistes (treballadors, empresaris, socis, clients, proveïdors, comunitat local...) que inter-
venen en les activitats de l’empresa o en l’organització.

* Llocs de feina... L’objectiu és crear nous llocs de feina estables i afavorir que hi 
accedeixin persones desfavorides o poc qualificades.A més, es pretén assegurar a cada
membre de la fundació les condicions de treball i una remuneració digna i estimular-ne
el desenvolupament personal i la presa de responsabilitats.

* Medi ambient. La finalitat és afavorir accions, productes i mètodes de producció
no perjudicials per al medi ambient a curt i llarg termini.

* Cooperació. Es vol afavorir la cooperació en lloc de la competència dins i fora de
l’organització.

* Sense caràcter lucratiu. Les iniciatives solidàries no han de tenir per finalitat
l’obtenció de beneficis, sinó la promoció humana i social, la qual cosa no és un obsta-
cle perquè sigui imprescindible equilibrar el compte d’ingressos i de despeses i, fins i
tot, si és possible, obtenir beneficis.Ara bé, els possibles guanys no es repartiran en be-
nefici particular, sinó que s’invertiran en la societat, mitjançant el suport a projectes
socials, a noves iniciatives solidàries o a programes de cooperació al desenvolupament,
entre d’altres.

* Compromís amb l’entorn. Les iniciatives solidàries estaran plenament
inserides en l’entorn social en què se desenvolupen, cosa que exigeix la cooperació
amb altres organitzacions que afronten diversos problemes del territori i la implicació
en xarxes, com a únic camí perquè experiències solidàries concretes puguin generar un
model socioeconòmic alternatiu.
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Patronat

Director General

Consell de Direcció

Delegació
Palma

Delegació
Sóller

Delegació
Felanitx

Delegació
Calvià

Delegació
Llevant

Delegació
Eivissa

Delegació
Inca

Serveis 
de gestió 
de residus

El nostre organigrama
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La Fundació Deixalles desenvolupa la seva activitat a set
delegacions i disposa de dos espais d’activitats
econòmiques.

••  Fundació Deixalles Palma La Fundació Deixalles Palma va néixer el 1987 de les
mans de Càritas i Pimem, i va començar amb l’objectiu de fer un curs d’electrodomèstics que
finançava l’INEM.

Des de llavors i al llarg d’aquests 20 anys són molts els cursos, projectes, tallers, etc. que s’han
duit a terme, i sobretot són moltes les persones que han passat pels nostres tallers, on han
trobat noves expectatives de futur, ja que han après els hàbits fonamentals per poder mantenir
un treball. D'aquesta manera es compleix el nostre primer objectiu, que és la inserció socio-
laboral de persones en risc d’exclusió.

••  Fundació Deixalles Sóller. L’any 1991 es va constituir l’Associació Deixalles Sóller
amb l’objectiu d’obrir un centre de la Fundació Deixalles a la comarca de Sóller.

El centre de Sóller es va obrir el mes de juliol de 1994 amb l’ajut de la parròquia de Sant
Bartomeu de Sóller, l’Ajuntament de Sóller, el Ferrocarril de Sóller, l’Associació Hotelera de
Sóller i el Grup Serra, tots sota la coordinació de l’Associació Deixalles Sóller.Aquests col·lec-
tius formen el Consell de Suport, el qual té la missió de defensar el projecte i vetlar perquè
se'n compleixin els objectius fundacionals. L’any 1996, l’Assemblea Local de la Creu Roja i
l’Associació de Comerciants de PIMEM-Sóller es varen incorporar al Consell de Suport.

La prioritat d'aquest centre és la inserció sociolaboral de persones en situació de necessitat o
risc d’exclusió mitjançant tasques relacionades amb el tractament dels residus sòlids urbans,
com a instrument essencial per canalitzar processos integrals.

••  Fundació Deixalles Felanitx El 1998, obrí les portes la delegació de Felanitx, fruit
de la petició de l’Ajuntament de Felanitx, del grup d’acció social i molt especialment de l’Església.
Des d’un primer moment va començar amb un projecte formatiu de renda mínima d’inserció
del Consell Insular i un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Felanitx per fer la reco-
llida i el tractament de voluminosos del municipi. Poc després aquestes tasques es varen am-
pliar a la recollida selectiva de paper vidre als comerços i als bars tant de Felanitx com de
Portocolom.A poc a poc, es varen incrementar els objectius amb la recollida selectiva de roba
i de voluminosos a més de participar en les campanyes dels Reis de Vidre i la recollida de llaunes.
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••  Fundació Deixalles Llevant Des del mes de maig del 2000, obrí les portes la de-
legació de Llevant, ubicada a Artà, com una iniciativa producte de la petició dels grups d’acció
social de la comarca de Llevant i dels ajuntaments de la mateixa comarca (Artà, Capdepera,
Sant Llorenç i Son Servera).

El 2002, es va traslladar a Cala Rajada  i el 2006 al polígon de Capdepera, per tal de tenir més
espai destinat als tallers.

••  Fundació Deixalles Calvià La Delegació en Calvià de la Fundació Deixalles se inau-
gura en el mes de Febrer de 2002 gracis a un conveni de col·laboració firmada entre el
Ajuntament de Calvià, la empresa pública Calvià 2000 I la Fundació Deixalles. En un primer
moment aquesta col·laboració se plasmo en el desenvolupament  de programes de inserció
sociolaboral para colectius desfavorit, per persones del municipi amb enfermedat mental, en la
congestió de la Deixalleria municipal,...

Posteriorment, nuestra delegació ha desarrollado Itineraris Integrals de Inserció i un Serveis de
Orientació laboral per persones discapacitadas (2004), priorizando a aquellas del municipi con
enfermedad mental, en conveni amb la Conselleria de Treball i Formació.

• Fundació Deixalles Eivissa .La delegació d’Eivissa va néixer el mes d'octubre del
2003 amb el PAI (Programa d'Atenció Integral) i amb la Botiga Solidària (tenda per sensibi-
litzar vers els productes de comerç just i comercialitzar-los).

L’arribada a Eivissa va ser de la mà de Càritas d’Eivissa, la Conselleria de Treball i l’Ajuntament
d’Eivissa. La Fundació Deixalles va començar a treballar amb dues persones, una persona de
Deixalles que venia de fora i una altra de l'illa amb un important treball social darrere. La Botiga
Solidària va ser el primer projecte, fruit de la demanda de diferents col·lectius socials de l'illa i
sobretot del Fons Pitiús de Cooperació, que ha avalat el procés en tot moment i hi ha donat
suport, així com de gent que a nivell personal va col·labora en la posada en marxa i el man-
teniment de la Botiga Solidària.
Després de consolidar el projecte de comerç just, es va posar en marxa el projecte d'inserció
sociolaboral de col·lectius en risc d’exclusió i la gestió de residus voluminosos.

••  Fundació Deixalles Inca . Després de 20 anys de Fundació Deixalles a Mallorca, amb
diferents delegacions a tota l’illa de Mallorca i a Eivissa, era una assignatura pendent posar en
funcionament i consolidar una seu a Inca.

Les característiques econòmiques, poblacionals i de situació geogràfica han fet que Inca sigui el 
centre de la comarca del Raiguer, de la mateixa manera que l’han feta un nucli potencialment 
idoni per ubicar-hi una delegació de la Fundació Deixalles.
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••  Serveis de gestió de residus. Els serveis productius a plantes de la Fundació
Deixalles consisteixen en activitats relacionades amb la selecció i el tractament de residus, per
a les quals la Fundació està subcontractada.Cal destacar que les empreses amb què tenim con-
tractes (TIRME i MAC) són titulars, en virtut de concessió administrativa, de l’activitat que fa el
Consell de Mallorca.

Aquests serveis permeten crear llocs de feina per a col·lectius desfavorits, i algunes vegades
possibiliten que les persones que acaben el procés d’inserció sociolaboral que s'imparteix als
diferents tallers de les delegacions (en especial de la delegació de Palma) acabin en un lloc de
feina normalitzat.

••  Teula.Teula és un projecte d'inserció sociolaboral que fa tasques relacionades amb la nete-
ja: manteniment d’oficines o locals, posada a punt de locals, acabaments d’obres..., en les quals
incorpora criteris de qualitat i de gestió ambiental.Té oficina a Palma i Felanitx.
Amb aquest projecte es vol donar estabilitat a la nostra activitat per afavorir la integració de
persones amb desavantatge social, especialment dones.

Les persones a la Fundació Deixalles

Les persones són les protagonistes fonamentals de la Fundació.

L’any 2006, han participat en el projecte de la Fundació Deixalles unes 1.150 persones.
La mitjana de la plantilla ha estat de 252 treballadors, cosa que implica que s’ha produït un aug-
ment del 16%. D'aquests treballadors el 60% prové de col·lectius en risc o en situació d’ex-
clusió social.
Les persones beneficiàries dels projectes 
que desenvolupen processos d'inserció 
sociolaboral han estat 291.
Les persones que s’han beneficiat 
dels serveis d’orientació laboral (GOL),
tant a Mallorca com a Eivissa,
han estat 574.
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2.
Els nostres 
projectes

ITINERARIS D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL

L’objectiu fonamental de la Fundació Deixalles és formar i preparar persones en risc o en
situació d’exclusió perquè després puguin aconseguir llocs de feina dignes que permetin
que es desenvolupin de manera integral com a ciutadans. Això es fa mitjançant els itiner-
aris individualitzats que cada persona comença en els tallers de recollida i manipulació de
residus que imparteix la Fundació.

Les persones reben el suport, la formació i l’atenció psicosocial necessàries, que du a terme
un equip multiprofessional, així com una beca econòmica durant el temps que dura el
procés a la Fundació.

PALMA SÓLLER FELANITX LLEVANT CALVIA EIVISSA TOTAL

Persones 101 39 56 27 61 43 229911
ateses

Persones que han 79 19 41 12 33 30 220066
baixa durant 2006 

Baixes per inserció 23 12 14 6 23 15 8855
laboral amb contracte

Baixes per inserció 3 3 4 77
sense contracte

Dades i resultats totals dels projectes de capacitació
de la Fundació Deixalles

NNoottaa: Entre les diferents causes de baixa, hi trobam: derivació a un altre servei, problemes de salut, baixa voluntària
o no acaba el programa satisfactòriament; altres causes són per inserció amb contracte i inserció sense contracte.
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L’activitat dels tallers de la Fundació Deixalles comença amb la recollida i la manipulació
dels residus. Per dur a terme aquesta activitat, hi ha establert un sistema de recollida, clas-
sificació i reparació dels materials que cedeixen particulars o empreses a cada una de les
delegacions amb la finalitat de fer possible que es reutilitzin.

Un cop que els materials arriben a Deixalles, els monitors i els usuaris en procés d'inser-
ció són els encarregats de classificar-los i enviar-los als tallers respectius:

Recollir els voluminosos o altres residus, carregar, descarregar i dis-
criminar els residus susceptibles de ser reutilitzats o no.

Aquest taller es dedica a reparar i condicionar els mobles usats
que arriben, a més de recuperar fusta vella per fer mobles i jogu-
ines noves. Els mobles reben un tractament natural, respectuós
amb el medi ambient.

En aquest taller els electrodomèstics es revisen, es reparen, es pin-
ten i es netegen per preparar-los perquè siguin reutilitzats. Els elec-
trodomèstics sense potencial de reutilització es descontaminen i
es reciclen.

La roba passa per un minuciós procés de selecció i classificació per
tal d'aprofitar-la al màxim i donar-hi la millor destinació possible.

En aquest espai s’exposen els objectes que han estat seleccionats
i recuperats als tallers abans esmentats. Aquests objectes poden
ser adquirits a canvi de donatius dels particulars.

El servei de neteja de parcs verds preveu la totalitat de tasques
necessàries per mantenir-los en un estat correcte. Alguns exem-
ples d’aquestes tasques són recollir els materials dipositats al
parc verd que es trobin fora dels contenidors específics, avaluar
l’estat general del parc verd...

En aquest espai es recullen els objectes que els ciutadans duen a
la deixalleria. Està situada a Sóller.

TALLERS

Taller 
de recollida 

Taller 
de fusteria

Taller de reutil-
ització de roba

Nau d'exposició

Taller de reuti-
lització d’elec-
trodomèstics

Parcs verds 

Deixalleria
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PPAALLMMAA SSOOLLLLEERR FFEELLAANNIITTXX LLLLEEVVAANNTT CCAALLVVIIAA EEIIVVIISSSSAA TTOOTTAALL

EElleeccttrrooddoommèèssttiiccss 49.128 147.193 235.716 5.157 15.100 38.874 449911..116688

MMoobblleess 255.890 134.352 77.686 13.191 53.110 61.202 559955..443311

MMaattaallaassssooss 12.524 19.218 15.968 1.647 2.750 5522..110077

AAllttrreess 258.467 507.971 371.392 5.309 23.425 18.064 11118844662288

PPaappeerr 144.000 129.740 243.100 77.900 559944774400

VViiddrree 10.740 164.206 120.766 101.660 339977..337722

EEnnvvaasseess 4.240 9.795 22.440 20.940 5577..441155

RRoobbaa 323.484 29.608 45.276 39.286 58.655 449966..330099

TTOOTTAALL 11..005588..447733 11..114422..008833 11..113322..334444 226655..009900 115533..004400 111188..114400 33..886699..117700

TAULA DE RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS PER DELEGACIONS (EN kg)

EEllss  pprroojjeecctteess  qquuee  ss’’hhaann  ffeett  eenngguuaannyy  ii  qquuee  ppoossssiibbiilliitteenn  eell  ddeesseennvvoolluuppaammeenntt  ddeellss  pprroocceessssooss
ddee  ccaappaacciittaacciióó  hhaann  eessttaatt::

• Itineraris per fases (Palma, Sóller, Felanitx, Llevant, Calvià, Eivissa),
programa propi de la Fundació.

• Projectes integrals (Programa GUIA i Projecte Ecoempleo a Palma, Sóller, Felanitx, Llevant,
Eivissa), finançats per la Conselleria de Treball i Formació.

• Renda mínima de inserció (Calvià, Felanitx, Sóller, Llevant),
amb el finançament del Consell de Mallorca.

• Projecte Dona (Palma), finançat per la Fundació Deixalles.
• Projecte per a immigrants (Palma), finançat per la Fundació Deixalles.
• Projecte de passatges (Palma), finançat per l’Ajuntament de Palma.
• Projecte de menors (Palma), en col·laboració amb la Direcció General de Menors.
• Contractes d'interès general (Palma, Calvià, Felanitx, Llevant, Eivissa, Sóller),

finançats per la Conselleria de Treball i Formació.
• Projecte ILSIB de la iniciativa comunitària Equal, amb el finançament del Fons Social Europeu 

i el Govern de les Illes Balears.
• Taller d’ocupació La Nau, finançat per la Conselleria de Treball i Formació.
• Projecte de neteja i manteniment de torrents. IBAEM.
• Macroprojecte de desenvolupament i migracions, finançat per la Direcció 

General de Cooperació de la Conselleria d’Immigració i Cooperació.
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SSEERRVVEEIISS NNºº  UUSSUUAARRIISS NNºº  UUSSUUAARRIISS IINNSSEERRCCIIOONNSS IINNSSEERRCCIIOONNSS
AATTEESSOOSS DDEEMMAANNDDAA    AAMMBB  SSEENNSSEE  

RREECCEERRCCAA  DDEE CCOONNTTRRAACCTTEESS CCOONNTTRRAACCTTEESS
FFEEIINNAA

GOL PALMA 206 143 88 7

GOL FELANITX 79 47 38 3

GOL SOLLER 110 84 37 17

GOL LLEVANT 67 52 27

SOL EIVISSA 112 98 25 13

TOTAL 574 424 215 40

DADES D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL

G.O.L. (GABINET D’ORIENTACIÓ LABORAL)

El GOL (SOL a Eivissa) és el Servei d’Orientació Laboral de la Fundació
Deixalles que pertany al SOIB i que finança la Conselleria de Treball i
Formació. Acompanya les persones en risc o situació d’exclusió i els facili-
ta la cerca de feina i la inserció. És un dels darrers escalons que condueix-
en a l’accés dels usuaris de la Fundació al mercat de treball.

Es troba a Palma, Felanitx, Llevant i Sóller, a més de cobrir tot el territori de Mallorca, segons
les demandes. El GOL s’ubica dins un programa més ampli, el programa GUIA, que ofereix
a persones en risc i/o situació d’exclusió social una oferta de suport en la cerca i la capa-
citació sociolaboral per assolir la inserció dins el mercat de treball. El Servei d’Orientació
Laboral d’Eivissa (SOL) cobreix les illes d’Eivissa i Formentera, i s’integra en un projecte més
ampli de capacitació laboral anomenat Ecoempleo.
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ÀMBIT EDUCATIU MEDIOAMBIENTAL  
* PROGRAMA MALLORCA RECICLA

És un programa d’educació ambiental que té com a objectiu fomentar la reducció, la reuti-
lització i la recollida selectiva de residus, i també el consum responsable als centres edu-
catius. Es du a terme mitjançant un conveni entre el Consell de Mallorca, TIRME i la
Fundació Deixalles.

* PROGRAMES EDUCATIUS.
Els programes educatius persegueixen la coherència ambiental dins i fora del centre.
Aporten al professorat formació, assessorament, material didàctic, tallers i xerrades, amb
la finalitat de treballar amb el alumnes i impulsar en el conjunt del centre mesures de
reducció i reciclatge.

Nombre de centres que fan programa educatiu: 9911
• L’escola recicla» (infantil i primària): 69
• Millorem el centre» (educació secundaria i batxillerat): 39

En total són 108 programes educatius (alguns centres fan els dos programes). Han estat
uns 34.000 alumnes els que s’han pogut beneficiar de la nostra tasca.

* ALTRES ACTIVITATS

•• AAccttiivviittaattss  ppuunnttuuaallss::  19, fetes en centres que no fan programa educatiu: xerrades,
tallers, assessoraments...

••  VViissiitteess  aa  llaa  FFuunnddaacciióó  DDeeiixxaalllleess::  24, amb un total 460 alumnes.
••  VV  TTrroobbaaddaa  dd’’AAmmbbiieennttaalliittzzaacciióó  ddee  CCeennttrreess  EEdduuccaattiiuuss,,  amb 87 inscripcions.
•• VV  CCoonnccuurrss  dd’’oobbjjeecctteess  ffeettss  aammbb  mmaatteerriiaall  ddee  rreebbuuiigg..
•• Creació d’una LLuuddootteeccaa,,  constituïda 

per unes 60 unitats,
on es poden trobar 
vídeos, CD,
jocs d’ordinador,
jocs de taula, joguines 
i llibres.
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* PROGRAMA AGENDA 21 ESCOLAR

Al començament del 2005, el Consell de Mallorca, per mitjà de la Direcció Insular de
Cooperació Local, signa un conveni de col·laboració amb la Fundació Deixalles per implan-
tar l’Agenda Escolar a Mallorca. Es va iniciar com una experiència pilot a 8 centres.
Durant el curs escolar 2005-2006, s’ha incrementat a 20 el nombre de centres que parti-
cipen en aquest programa.

Els temes per treballar en aquests centres han estat molt diversos: participació en agendes
locals 21, bioconstrucció, energia, hort, camí escolar, aigua, residus, consum responsable,
material escolar, auditoria ambiental, etc.

Nombre d’activitats que s'han duit a terme: 207

* EL PROJECTE D’EDUCACIÓ AMBIENTAL EN MATÈRIA 
D’ ENERGIA I RESIDUS A EIVISSA

Aquest programa té com a objectiu sensibilitzar la població escolar, i puntualment la pobla-
ció en general d’Eivissa i Formentera, sobre la problemàtica actual de l’energia i els residus
en els àmbits local, regional i global. Els destinataris principals del programa són els centres
educatius de primària i secundària, i de forma puntual la població en general. Les activitats
o els tallers inclosos en el projecte són 4:

• Activitat 1.Taller de l’energia i els residus
• Activitat 2. Aula mòbil d’energia (als centres educatius)
• Activitat 3.Visita a l’estació de transferència d’Eivissa
• Activitat 4. Aula mòbil d’energia en fires o jornades

En total, durant el curs 2005-06, hem fet activitats a 9 centres educatius .Tres d’aquests eren
de secundària i 6 de primària. A més a més, hem fet activitats per al centre de menors
(CREM). Durant la primera part del curs 2006-07 s’han fet activitats a 8 centres, dels quals
6 no havien participat en els tallers el curs passat.
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TEULA
Cinc anys a DEIXALLES!

El mes de gener del 2002, la Fundació Deixalles va assumir la gestió de Teula, així possibili-
tava la continuïtat del projecte.

Teula és un projecte d'inserció sociolaboral que fa tasques relacionades amb la neteja: man-
teniment d’oficines o locals, posada a punt de locals, acabaments d’obres..., en les quals
incorpora criteris de qualitat i de gestió ambiental.Té oficina a Palma i Felanitx.
Amb aquest projecte es vol donar estabilitat a la nostra activitat per afavorir la integració
de persones amb desavantatge social, especialment dones.

El més destacat del 2006:

• Hem fet un gran esforç per acostar-nos a clients potencials i donar a conèixer la nostra 
tasca, tant en l’àmbit comercial com en l’objectiu social.

• Hem procurat millorar la situació de les nostres treballadores mitjançant l’atenció i el 
suport personal davant les seves necessitats i potenciant-ne la qualificació en el treball.

• Hem començat un procés d’anàlisi i de reflexió sobre la nostra realitat per orientar les 
accions afrontant el nostre repte social en un sector tan difícil com el de la neteja.

Algunes dades:
• Hem atès 65 serveis fixos.
• Hem comptat amb una mitjana de 28 persones en plantilla.

Hem tingut la col·laboració de:
• IMFOF (Ajuntament de Palma)
• Regidora Delegada de Serveis Socials de l’Ajuntament de Palma
• Institut Balear de la Dona
• Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca 

Serveis de gestió de residus
Els serveis de gestió de residus (a partir d’ara SGR) que gestiona la Fundació Deixalles consistei-
xen en activitats relacionades en la selecció i el tractament de residus, per a les quals està sub-
contractada. Cal destacar que les empreses que ens tenen subcontractats (Tirme i Mac Insular)
són titulars, en virtut de concessió administrativa, de les activitats fa el Consell de Mallorca.
En els serveis de gestió de residus hi ha 6 projectes:
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Aquests projectes es caracteritzen per tenir
un gran nombre de treballadors. El 2006, la
mitjana de treballadors d’aquests serveis ha
estat de 130 persones, cosa que suposa un
52% de la plantilla total de la Fundació
Deixalles.

CCaarraacctteerrííssttiiqquueess  ddeellss  ttrreebbaallllaaddoorrss..  
Un dels objectius en que va néixer el projec-
te de serveis de gestió de residus és possibi-
litar la inserció laboral de col·lectius desfavo-
rits i consolidar així el procés d’inserció labo-
ral iniciat en altres projectes de la Fundació
Deixalles. En el 2006 destacaríem que:

- un 80,47 % de la plantilla procedeix de col·lectius amb dificultats per la inserció 
sociolaboral.

- Un 47,23 % són immigrants. Fonamentalment la nacionalitat dels immigrants és un 45,1% 
són senegalesos i un 21,7 % són nigerians.

CCoosseess  ppeerr  ddeessttaaccaarr  ddeell  22000066

• Incorporació d’un nou projecte: les CTP. El mes de setembre del 2006, hem incorporat una nova acti
vitat: la cogestió de les CTP (centres de transferència i pretractament) d'RCD-RV i NFU.Aquest pro-
jecte es caracteritza per la dispersió geogràfica dels treballadors (Llucmajor, Calvià, Inca, Manacor,Artà 
i Porreres) i pel fet que són treballadors que ja feien feina en aquests centres i que han estat subro-
gats per la Fundació Deixalles, cosa que suposa el repte afegit d’integració d’aquestes persones a la
filosofia i el funcionament propis de la Fundació Deixalles.

• Obertura del taller de reparació d'RV (a la PT1). Aquest taller és un gran repte per a la Fundació
Deixalles, ja que és possible desenvolupar una de les baules bàsiques de la recuperació dels residus:
la reutilització. El 2006, ha estat un període de prova per al taller de la PT1 en el qual s’han recupe-
rat 1.897 unitats d'RV (dels quals el 56% eren mobles, el 21% RV de línia blanca i un 23% de línia marró).

• Suport del projecte Codesenvolupament  i Migracions.
• Inici d’un procés de reflexió interna i d’elaboració del pla estratègic.
• Sistematització del procés d’intervenció social.Ateses les necessitats dels nostres treballadors i el tre-

ball social que ja es du a terme en plantes des del principi, cal el reconeixement i l’estructuració d’aques
ta tasca social.

Projecte

Àrea Can Canut. Parc 
de tecnologies ambientals

Serveis de neteja 
de Parcs verds

Planta de tractament 
de RCD-RV. Es Rafalot

Planta de tractament de
RCD-RV . Santa Margalida

Centres de Transferència i
Pretractament de RCD-RV

ACC

PV

PT1

PT2

CTPs

Activitats

- Selecció d’envasos lleugers
- Tasques neteja Planta de compostatge
- Caracteritzacions planta de metanització.

- Neteja dels parcs verds de part forana de
Mallorca

- Selecció de residus de construccció-demolició (RCD)
- Selecció i desfragmentació de residus voluminosos (RV)
- Taller de reparació de RV

- Selecció de RCD i RV.

- Selecció de RCD i RV

Llocs de feina

29

9

45

9

24
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3.
Codesen-
volupament i
cooperació

S’ha de definir dues línees de treball:

* Accions de codesenvolupament fetes mitjançant el projecte
Codesenvolupament i Migracions. És un projecte desenvolupat per Càritas, però
del qual la Fundació Deixalles també forma part. Està finançat per la Direcció General de
Cooperació de la Conselleria d'Immigració i Cooperació, i s'adreça, d'una banda, a la realitat i
el treball amb el col·lectiu immigrant a les Balears, i de l'altra, a la realitat dels països d'Amèrica
del Sud. Las accions desenvolupades per la Fundació Deixalles han estat les següents:

• Projecte Emprenedors. Formació i acompanyament de nous emprenedores del col·lec-
tiu immigrant. Hi han participat 113 persones, de les quals el 59% han estat homes i el
41% dones. Els resultats han estat els següents:

RESULTATS

Alta Autònom
Consolidació negocis
Ha aconseguit finançament bancari
Ha aconseguit subvencions
Ha trobat Feina
Ha canviat permís de feina
Ha rebut Formació 
Ha trobat Local
Altres
TOTAL

8
6
7
1
4
4
5
6
2

43

18,60%
13,95%
16,28%
2,33%
9,30%
9,30%

11,63%
13,95%
4,65%

100,00%

NACIONALITAT MÉS REPRESENTATIVA

Argentina
Colombiana
Equatoriana
Marroquina
Uruguaià
Altres*
TOTAL

27
25
14
5

14
28

113

23,89%
22,12%
12,39%
4,42%

12,39%
24,78%

100,00%
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• Plantes: col·lectiu d'immigrants. Aquest projecte té com a objectiu acollir i seleccionar
els immigrants per a les plantes de selecció de residus i promoure un model de convi-
vència intercultural dins les plantes.

Des del començament d’aquest projecte, el mes de juny del 2006, s’ha posat en marxa una
borsa de treball que permet que persones que cerquen feina accedeixin a plantes d’una
manera molt més eficaç. Han entrat en aquesta borsa un total de 91 persones, de les quals
el 67% són immigrants, fonamentalment procedents de l’Àfrica subsahariana. Així com les
derivacions a serveis d’estrangeria o a classes de castellà.

• Itineraris d'inserció sociolaboral a Eivissa (vegeu els itineraris d'inserció).

• Comerç just a Eivissa

Durant el 2006, la Botiga Solidària ha continuat venent i difonent els productes de comerç
just. S’han incrementat les vendes en aproximadament un 15% respecte de l’any 2005, mal-
grat que el nivell de compres ha disminuït.

S’ha potenciat especialment la difusió del comerç just a l’illa d’Eivissa participant en diver-
ses activitats públiques i celebracions (Dia de Sant Jordi, Fira de les Entitats Solidàries, Festa
del Fons Pitiús de Cooperació i Dia del Comerç Just).

* Accions de cooperació amb altres països

Projectes que es desenvolupen només als països amb què es col·labora.

Seguim cooperant amb el Salvador

Des del 1997, la Fundació Deixalles col·labora amb l’Associació de Projectes Comunals del
Salvador, PROCOMES, per dur a terme diversos projectes de cooperació.

L’any 2006, es presentà al Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació el projecte
«Enfortiment de les condicions socioambientals de dones i joves dels municipis de Ilopango
i San Salvador». Aquest projecte pretén cercar alternatives de solució a l’absència de cul-
tura en la separació de residus sòlids i a les escasses oportunitats laborals que tenen els
joves que viuen en l’extrema pobresa. La quantia econòmica aprovada pel Fons Mallorquí
va ser de 50.000 euros.
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També aquest any hem desenvolupat un projecte amb la intenció de
consolidar llaços de cooperació i dur a terme futures accions conjun-
tes. Tot això es va sol·licitar a la Direcció General de les Illes Balears
mitjançant la convocatòria «Col·laboració tècnica de professionals qua-
lificats de les Illes Balears» del 2006, gràcies a la qual es va fer un viat-
ge de col·laboració amb l’objectiu d’establir els processos en el tracta-
ment de residus que s’havien de dur a terme a El Salvador l’entitat
PROCOMES i l’elaboració d’un pla de formació tècnica especialitzada
i d'intercanvi d’experiències en la gestió de residus.

Consolidam la cooperació amb Veneçuela

Les relacions de cooperació amb Veneçuela es fan mitjançant l'ONG
EFIP (Equip de Formació, Informació i Publicacions).

El 2006, es continuà l’estratègia establerta per la Fundació Deixalles i l’EFIP de desenvolu-
par el projecte d’inserció i de reciclatge a dos municipis de Veneçuela:Vargas i San Francisco.

Presentàrem un projecte a la Conselleria d'Immigració i Cooperació del Govern de les Illes
Balears: Programa nacional per a la promoció d'iniciatives locals de recuperació i reciclatge
de residus sòlids urbans, per un import de 50.649,35 euros.
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4.
Cream xarxa

Tenint en compte els nostres principis de cooperació i de compromís amb l’entorn, creim
que el treball en xarxa ens permet fer realitat projectes conjunts amb altres entitats que
ens fan créixer com a entitat i madurar en els processos de treball amb els altres.

• Participació en el Consell de Cooperació. Es un òrgan consultiu de la Direcció General
de Cooperació i l’únic espai de participació de les ONG dins l’Administració. Durant el
2005 hem fet aportacions a la reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears; hem
continuat treballant en les esmenes a l’esborrany de la nova llei de cooperació, fins que
finalment s'ha aprovat la Llei de cooperació, i hem fet aportacions al Reglament intern
del Consell i al Pla director de la cooperació internacional per al desenvolupament del
Govern de les Illes Balears.

• Participació en el Comitè d’Estalvi Ètic de Caixa Colonya. La Fundació Deixalles forma
part del Comitè d’Estalvi Ètic de Caixa Colonya, a l'igual que Càritas Diocesana de
Mallorca i la Fundació Guillem Cifre de Colonya.

• D'altra banda, la Fundació Deixalles participa en el Centre per a la Gestió Ètica de
l’Empresa (ETICENTRE).

• La Fundació Deixalles participa en el Comitè d’Agendes Locals 21, òrgan consultiu del
Consell de Mallorca que s’encarrega de donar el vistiplau a les diferents agendes locals
21 dels municipis (Agenda Local 21).

Participam en les xarxes següents:

a)REAS

La Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària de les Balears pretén donar
reposta a les desigualtats que genera el nostre model de societat, per això
proposa un model d’economia al servei de les persones, és a dir, convertir-
la en un instrument que permeti desenvolupar una societat més justa que
camini cap al desenvolupament sostenible i tingui en compte la interdepen-
dència econòmica, social, ambiental i cultural.

La Fundació Deixalles està present a la Junta Directiva de REAS, participa en les diferents
comissions de treball que estan constituïdes i representa REAS Balears dins REAS en l'àm-
bit estatal.
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b) AERESS

Associació Espanyola de Recuperadors d’Economia
Social i Solidària. El 2006, n'hem deixat la Junta Directiva
i participam en els grups de treball, com, per exemple, el
de RAEES.

Hem participat en la campanya «Reutilitza, dóna vida als teus electrodomèstics!», finançada
pel Ministeri de Medi Ambient. Aquesta campanya se centra en el fet de sensibilitzar els
agents clau en la gestió de residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) per tal de fomen-
tar millors opcions de gestió i de reutilització. D’altra banda, cerca sensibilitzar el públic en
general sobre la reutilització i el mercat de segona mà d’electrodomèstics.

Per a la campanya, s’ha disposat de material divulgatiu, com ara DVD, tríptics, dossiers..., i
s'han organitzat unes jornades tècniques a les quals es varen convidar distints sectors, des
de distribuïdors d’electrodomèstics, gestors autoritzats i instituts d’educació secundària, fins
a les distintes administracions.
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5.
Les nostres

activitats
internes

* Formació 

Consideram important tenir un espai de formació permanent que ens permeti millorar els nostres
coneixements. El 2006, han participat en el procés formatiu per a treballadors unes 137 persones,
amb una mitjana de 265 hores de formació. Les sessions formatives s’han impartit a cada una de
les delegacions, a més d’alguns cursets que s'han adreçat a sectors específics de treballadors.

Entre els temes que s’han tractat a les delegacions, destacam els següents:

• Economia solidària
• Planificació estratègica
• Seguretat en el treball
• Comerç just
• Salut mental 
• Treball en equip
• Residus

Formació a sectors específics:

• Reforma laboral
• Power Point
• Formador de formadors
• Comunicació
• Gestió del temps
• Direcció d’equips humans 

* Prevenció de Riscs  laborals

La seguretat en el treball és un element fonamental per a la Fundació; en aquest sentit, s’ha
incorporat un gabinet de prevenció de riscs laborals.

* Sistema de qualitat 
Des del 2005, treballam en la certificació ISO 9001 pel que fa als programes GUIA i RMI
de la Fundació Deixalles. Això suposa:

• Consens d’una metodologia específica a la Fundació en el treball de la inserció sociola-
boral d’usuaris en risc d’exclusió.

• Revisió i elaboració de registres i documentació.
• Aposta per la millora contínua del programa i objectius de la Fundació en la inserció sociolaboral.
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* Celebració del 20è aniversari de la Fundació Deixalles 
La Fundació ha complit 20 anys, per això s'han organitzat diversos actes per celebrar l’ani-
versari i per commemorar-lo amb les persones i les entitats que han fet possible aquests
20 anys de la Fundació Deixalles.

* Regiment Intern.
Després de diverses aportacions i discussions, s’ha aprovat l’articulat que regula els drets i
els deures, així com el funcionament intern de l’entitat. Ha tingut el vistiplau del patronat i
dels treballadors.

* Procés de participació 
L’aprovació del Reglament intern ha possibilitat que a la nostra entitat s’obri un procés de
participació dels treballadors en el Consell de Direcció. El procés de selecció dels repre-
sentants acaba al final del mes de maig del 2007.



6.
Ingressos/
Despeses
Fundació
Deixalles
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INGRESSOS FUNDACIÓ DEIXALLES

SUBVENCIONS OFICIALS
SUBVENCIONS NO OFICIALS
CONVENIS DE COL·LABORACIÓ/SERVEIS - ACTIVITATS
DONATIUS
QUOTES
INGRESSOS FINANCERS
ALTRES ACTIVITATS

DESPESES F.DEIXALLES (PROJECTES)
1.- RMI (RENDA MÍNIMA D'INSERCIÓ)
2.- GABINET D'ORIENTACIÓ LABORAL-
PROJECTE INTEGRAT
3.-  MACROPROJECTE
4.- PROJECTE COMERÇ JUST
5.- PROJECTE "TEULA"
6.- TALLERS-ITINERARIS
7.- PROJECTE EDUCACIO AMBIENTAL
8.- PLANTES SELECCIÓ DE RESIDUS
9.- PROJECTE "NETEJA PARCS VERDS"
10.- PROJECTE EQUAL-ILSIB
11.- PROJECTE EIVISSA EQUAL-CREA
12.- ACTIVITATS AUXILIARS

2.119.630,44  
17.449,66  

3.916.814,11  
925.378,08  
40.823,12  
4.937,64  

22.552,23  
7.047.585,28

369.723,22  

766.707,55  
141.801,38  
60.883,71  

350.918,84  
2.087.193,68  

145.039,87  
2.164.872,53  

294.984,97  
167.571,06  
25.419,24  
4.320,00  

6.579.436,05  



7.
Agraïments
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Al Consell Insular de Mallorca i al Consell Insular d’Eivissa i Formentera. A
les conselleries de Treball, de Medi Ambient i d’Agricultura, i també a la
Direcció General de Cooperació de la Conselleria d'Immigració i
Cooperació. Als ajuntaments de Palma, Felanitx, Sóller, Andratx, Porreres,
Eivissa ,Vilafranca, Artà, Fornalutx, Sant Llorenç, Sant Joan i Santanyí.

A les empreses TIRME i MAC Insular. A la UTE de Residus d’Eivissa i a mol-
tes empreses que ens han ajudat a integrar-hi persones.

A tots els grups d’Acció Social de Càritas i a tots els centenars de perso-
nes, entitats i empreses que han donat els seus objectes per reutilitzar-los o
reciclar-los, cosa que ens possibilita continuar treballant per assolir els nos-
tres objectius d’inserció laboral.


