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Carta del Patronat
i la Direcció
Estimats i estimades,
Resiliència, renaixement, adaptació, treball en equip, implicació, intercooperació, innovació social i ambiental, reflexió, han estat presents al dia a dia de la Fundació en el 2021.
Malgrat que ha estat un any marcat per la pandèmia, per la dificultat de fer algunes coses presencials,
no hem perdut la il·lusió i perspectiva que arribarien a una nova normalitat, entreveient nous projectes i
noves metodologies d’intervenció.
Passejau-vos per la nostra memòria, gaudiu de l’activitat dels nostres tallers, compartiu l’alegria dels
casos d’èxit que us mostram, de la satisfacció de les nostres persones treballadores per la feina que fan,
de la il·lusió quan alguna de les persones que atenem aconsegueix feina, de la satisfacció quan aconseguim reutilitzar o reparar objectes, del compromís de les empreses amb la nostra tasca i la millora de les
nostres illes, del suport de l’administració, de l’efímera presència de totes aquelles persones i entitats
que col·laboren amb la nostra tasca social i ambiental.
No podem deixar de destacar el canvi de nau del nostre centre d’Eivissa que ha permès millorar i dignificar l’espai on treballam, i en el futur obtenir l’autorització com a servei ocupacional per a persones amb discapacitat per malaltia mental i així ampliar l’abast de la nostra tasca social a l’illa d’Eivissa.
Acabam l’any amb algunes bones notícies que ens permeten encarar el 2022 amb força i molta il·lusió:
- L’aprovació d’un projecte ambiental per fer un estudi de circularitat dels residus voluminosos al
sector hoteler i avaluar la possible viabilitat d’un taller d’upcycling amb aquests materials.
- La continuïtat de la nostra tasca social, a través de l’empresa d’inserció a les plantes de selecció
d’envasos lleugers i la de Residus Voluminosos i RCD.
Continuam amb la mirada posada en aconseguir finançament per construir un nou centre a Calvià i atendre més persones amb malalties mentals, perquè l’administració concerti el servei d’orientació laboral i
els itineraris prelaborals, per incrementar els nostres projectes d’economia circular, per aconseguir més
serveis i així poder fer més contractes d’inserció.
I com no, amb l’esperança que l’economia social i solidària continuarà creixent i consolidant, per tal
d’aconseguir un món millor, més just i sostenible on les persones i la vida estiguin al centre.
Direcció i Patronat de la Fundació Deixalles

“La sostenibilitat de la vida humana hauria d’articular-se al voltant de la primera baula, que és la naturalesa;
llavors, la família; després, la comunitat; la quarta baula, l’Estat i la cinquena, el privat. Però del terreny
de les llars, estam passant directament al terreny del públic o al món mercantil. I, no obstant això, l’escala
comunitària està buida”.
Yayo Herrero
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Personal Usuari

Administracions
Contracten serveis

Donants
Objectes de segona mà
Donacions econòmiques

Clientela
Compra
Contracta serveis
i personal

Treballadors/es Fundació Deixalles
Àrea ambiental

Àrea social
Àrea
tallers

Projectes
productius

Àrea
logística

Àrea
comercial

Serveis Generals

Direcció general

Patronat

(RRHH, PRL, Laboral, Comptabilitat, Projectes, Comunicació)

Assessories Externes
(Fiscal, Laboral, Jurídic, LOPD, Informàtica)
Consell Assessor

(Càritas, PIMEM, Govern Balear)

Amics de Deixalles

Qui som?

Som una entitat sense ànim de lucre i d’economia solidària, constituïda l’any 1986 per iniciativa
de la Delegació d’Acció Social del Bisbat de Mallorca i de la Federació de la Petita i Mitjana Empresa
de Mallorca (PIMEM).
Des del 2010, el Patronat de la Fundació Deixalles està format per persones treballadores de la
Fundació agrupats en l’Associació Amics de Deixalles (23% del total de la plantilla).
El nostre objectiu és afavorir la inserció social i laboral de persones en situació de vulnerabilitat
de les Illes Balears, intentant millorar la seva qualitat de vida mitjançant la realització d’activitats
relacionades, principalment, amb la reutilització i amb la millora del medi ambient.
Memòria 2021
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Mantenim el compromís amb
l’Economia Solidària

Equitat

Treball

Sostenibilitat
ambiental

Cooperació

Sense caràcter
lucratiu

Compromís
amb l’entorn

Auditoria Social 2021
El procés d’auditoria social uneix el diagnòstic de la realitat del sector i de cada entitat amb el procés
de millora de les entitats entorn dels 6 principis de l’economia solidària:

dades
generals
Treballadors/es

Igualtat d’oportunitats, transparència interna, participació
Sí

Entitat amb salaris públics

2,6

Proporció salarial

6%

Participació en la presa de decisions

49%

50%

Llocs de feina
ocupats per dones

Dones que
prenen decisions

Condicions laborals, desenvolupament personal

198
Voluntaris/es

78%

Contractes indefinits

Sí

Entitat amb mitjans per fomentar la formació

Sí

Mesures de suport per conciliar el treball amb responsabilitats de cura a altres
persones amb autocuidats i altres compromisos activistes

Impacte de l’activitat, actuació en gestió ambiental

9
Ingressos
totals

7,39
milions
Despeses
totals

7,38
milions
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Sí

Entitat amb mesures de millora en la gestió ambiental

Comunicació, cooperació en el àmbit extern
Sí

Intercooperació entre entitats de l’ESS

2%

Compres a entitats no lucratives

39%

Compres a entitats de REAS i Mercat Social

Autonomia financera, reinversió i redistribució
Sí

Entitats sòcies / Clientela de finances ètiques

INGRESSOS
Facturació

41%

29

Suport econòmic a xarxes o entitats ESS

Subvencions

Nombre de xarxes de transformació en les quals participa

50%

22%

Les persones són el més important
2021

Integració sociolaboral

mitjana
plantilla

175

97 101
49 51
198
%

TOTAL

plantilla amb
discapacitat

63
241

87

6

Persones participants als itineraris prelaborals
Persones amb malalties mentals ateses als serveis específics
Persones que han complit mesures de treballs en benefici
de la comunitat
Contractes d’inserció
Contractes al Centre Especial d’Ocupació

Accions formatives

71

Persones han participat en les accions formatives
específiques per a col·lectius vulnerables

1.039

Persones assessorades en els diferents projectes

2.365

Persones han participat dels 148 tallers i activitats

Orientació laboral

1 6
14 86
6
%

TOTAL

El 2,88% del total de la plantilla

9

Educació ambiental i sensibilització
Voluntariat
Persones que ens ajuden i aporten altres perspectives
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#Deixalles

35

#8M Dia Internacional de la Dona · Setmana
del llibre · Dia Mundial del Comerç Just · III
Setmana d’economies transformadores ·
Dia Mundial Salut Mental · Dia Internacional
contra la violència de gènere · Xocolatada
Cap d’Any · Dia mundial del medi ambient
· Setmana europea de la prevenció de
residus · Dia internacional de la reparació ·

Les nostres polítiques
de gestió
QUALITAT
El Sistema de Gestió de Qualitat és l’eina que ens permet la millora contínua de les nostres activitats,
serveis i productes, és a dir, planejar, controlar i millorar aquells elements que influeixen en la finalitat
fundacional: la inserció sociolaboral de persones en risc d’exclusió.
Des de l’any 2008 hem anat incorporat activitats i serveis a la certificació inicial. En relació al 2021
destacaríem la incorporació dels procediments de Servei Ocupacional d’Eivissa i les tasques per a la
incorporació al 2022, de les activitats de Recollida de Voluminosos i de Gestió de Parcs Verds, que realitza l’empresa d’inserció “Deixalles Serveis Ambientals”.

FORMACIÓ
S’efectuaren 42 accions formatives grupals i individuals, per a 459 persones, 208 dones i 278 homes.
Un total de 1.489 hores de formació.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estratègies de Marketing Digital
L’entrevista de selecció de personal
Vitamina Engagement
Vitamina Productivitat
Patologia dual en l’ambient sociosanitari
Reconnectar l’equip de treball
Educació ambiental en línia, eines i recursos
Psicofarmacologia
Treball en equip
Musicoteràpia
Maneig de carretó elevador
Cohesió d’equips amb Lego Design
Fonaments bàsics de la venda on-line
Maneig de Plataforma Elevadora Mòbil de Persones
Gestió emocional en temps de COVID
Diversitat sexual i de gènere en l’àmbit laboral
L’acompanyament sociolaboral en les empreses
d’inserció
Prevenció, sensibilització, conscienciació i eradicació
de la violència contra les dones desfavorides en risc
d’exclusió social
Artteràpia – Autoguiada
Gestió del temps – Productivitat
Curso bàsic de Prevenció de Riscos Laborals
Símptomes i signes precursors de l’inici agut d’una
malaltia mental, els pròdroms
Treballs en alçada

PREVENCIÓ DE RISCOS
LABORALS
Després d’un 2020 que no esperàvem, 2021 ha
estat un any de pujades i baixes al ritme que les
ones ens marcaven, durant el qual hem hagut de
continuar treballant per a aconseguir mantenir
uns espais de treballs segurs davant la COVID-19,
fet que ens ha permès tenir controlada la malaltia
dins de l’àmbit laboral.
Això ho hem aconseguit gràcies a l’esforç de
totes les persones treballadores i usuàries que
participen dins d’aquest projecte per a les quals
la prioritat ha estat la seguretat de les persones.
Perquè amb la prevenció de riscos laborals
sempre guanyem.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De l’estrès a la serenitat, un itinerari quotidià
Amiant i els seus efectes per a la salut
Procediment de desbastament RV
Ús correcte d’EPI
Riscs derivats de la concurrència d’empreses
Exposició al soroll
Treballs en alçada en la planta d’envasos
Treballs en espais confinats en la planta d’envasos
Riscs derivats del lloc de treball
Sinistralitat
Prevenció COVID-19
Recordatoris de Prevenció de Riscs Laborals
Incendis i Pla d’Emergència
Gestió de Prevenció de Riscs Laborals
Instruccions d’emergència

IGUALTAT
Compromeses i convençudes de la necessitat de lluitar per a una igualtat d’oportunitats real entre
dones i homes a la nostra societat, al llarg de l’any 2021 Fundació Deixalles, ha seguit treballant per
donar compliment al nostre Pla d’Igualtat impulsant polítiques de sensibilització, accés a la feina,
formació, transparència salarial, conciliació i coresponsabilitat familiar, salut laboral i comunicació
inclusiva, entre d’altres.
El SOIB ens ha concedit 5 subvencions, dintre del marc del projecte de SOIB dona, per finançar 5
contractes per tenir operaris: taller de selecció de llibres, al taller de selecció de roba de Palma, per
un taller de costura a Manacor, al CPR d’Inca, a la nau de donacions Eivissa.

PLA DE VOLUNTARIAT
Des del 2021 comptam amb un Pla de Voluntariat que recull els tipus de voluntariat que es poden fer
a l’entitat i la seva organització. Durant l’any hem tengut 9 persones voluntàries que ens han ajudat
en les nostres tasques.

OBJECTIUS DE
DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE (ODS)

Més enllà de l’ECONOMIA CIRCULAR
Deixalles va néixer com un sistema d’aprofitament de recursos on prevalia la reducció dels residus
i apostàvem per la reutilització. En el centre del sistema estaven i estan les persones: una economia
circular i col·laborativa per a un món millor centrat en les persones.
Memòria 2021
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Servei de teràpia ocupacional
Projecte d’itineraris per crear i reforçar habilitats socials bàsiques a persones en risc i/o
situació d’exclusió social, per tal de facilitar la sortida de situacions de risc i/o situació
d’exclusió social. El projecte es realitza amb col·laboració de la Sapiència i finançat per l’IMAS.
Els objectius són:
• Motivar a les persones cap a un futur procés d’inserció social.
• Lluitar contra l’empitjorament de situacions d’exclusió social.
• Proporcionar informació, assessorament i acompanyament a la persona usuària.
• Proporcionar entorns socials òptims per a fomentar estils de vida saludable.
Durant el transcurs de l’any 2021 han participat 12 persones al Taller Ocupacional (6H, 6D)
Hem realitzat diferents tallers manuals a través de material reutilitzat, com atrapa somnis,
pintura sobre pedres, mandales, i altres activitats a l’aula com són dinàmiques de resolució
de conflictes, jocs de treball en equip… Gràcies a aquestes activitats i al treball realitzat al
taller, que consisteix en revisar joguines i jocs de taula, hem aconseguit desenvolupar la
creativitat, potenciar la calma i la concentració, augmentar el treball en equip i les relacions
intergrupals i s’ha vist una millora a nivell cognitiu i comunicatiu.

Itineraris prelaborals
Projecte de capacitació i entrenament en competències sociolaborals per a persones en risc i/o situació d’exclusió
social que presenten dificultats per a la inserció social i laboral.
Les persones tenen el suport d’un equip social (tècnic/a social i monitors/es), realitzen tallers relacionats amb la
reutilització de residus sòlids urbans i reben formació en habilitats socials, cura de la salut, educació ambiental,
competències digitals i altres per al seu creixement personal. Les persones fan el seu itinerari d’acord amb uns
objectius consensuats i s’aborden diferents àmbits de la seva vida: laboral, personal, econòmic, de salut, de
formació, d’habitatge, etc. Signen un pla de feina d’acord amb les seves necessitats i es fa una feina coordinada
amb els serveis implicats en el treball social.
10 /// Fundació Deixalles

Més persones ateses. El 2021 s’han atès 147 persones repartides als diferents centres de tota Mallorca i Eivissa.
Algunes entitats locals col·laboren o ajuden en el finançament del projecte.
A Eivissa es va celebrar un contracte amb el Consell d’Eivissa perquè el joves tutelats en edat de treballar,
desenvolupin Itineraris Prelaborals.
Més formació. Gràcies a aportacions d’entitats privades, hem adquirit ordinadors per impartir càpsules
d’alfabetització digital. Els tràmits i les gestions digitals cada vegada estan més presents i és de vital importància
apoderar als col·lectius vulnerables per reduir la bretxa digital. També continuam augmentant les formacions i
accions de sensibilització en matèria d’igualtat, ja que és un eix transversal per a la Fundació Deixalles.

Més intervenció. Es generen noves problemàtiques relacionades amb l’aïllament social. La Covid-19 ha propiciat i
ha empitjorat situacions de salut física i mental com poden ser la depressió, l’ansietat, el TOC o d’altres. S’ha posat
èmfasis en la intervenció psicosocial de les persones participants i s’ha treballat de forma coordinada amb serveis
especialitzats.
Més col·laboracions. Destacam la participació de les persones usuàries d’itineraris prelaborals a
la investigació “Impacte de la COVID-19 en els itineraris d’inserció sociolaboral dirigits a col·lectius
vulnerables: una proposta adaptada a un nou escenari”, un projecte de col·laboració entre l’Oficina
de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la UIB i la Fundació Deixalles. Aquesta ens ajudarà
a mesurar el nivell de qualitat de vida de les persones que fan un itinerari en el nostre servei.
Una part del projecte itineraris ha estat finançada per la Conselleria d’Afers Socials i Esports, amb
càrrec de l’assignació tributària del 0,7% de l’impost sobre la renda. A més amb els mateixos fons
s’han finançat una sèrie de portàtils per millorar el treball social.
Una beca una oportunitat! Enguany hem iniciat aquesta campanya de captació de fons per a les
beques de les persones usuàries participants dels itineraris prelaborals. Volem agrair a BNI BalearesBNI Class la participació a la campanya pilot, i que ha permès finançar 16 beques.

Mallorca

Eivissa

171

Persones ateses

Persones que
continuen l’itinerari

42

Persones que
continuen l’itinerari

Persones que han millorat les
seves competències i/o habilitats

124

Persones que han millorat les
seves competències i/o habilitats

Persones ateses que s’han
inserit laboralment

30

Persones ateses que s’han
inserit laboralment

Persones ateses

38
11
23
4

El 49,9% de les persones que han
fet itineraris han millorat les seves
habilitats socials i competències
laborals.

El 60,1% de les persones que han
fet itineraris han millorat les seves
habilitats socials i competències
laborals.

El 27,19% s’ha inserit laboralment.

El 14,8% s’ha inserit laboralment.

El 83,98% del personal d’ itineraris
prelaborals es mostra satisfet del
procés realitzat.

El 94,9% del personal d’itineraris
prelaborals es mostra satisfet
amb el procés realitzat.

Memòria 2021
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Principals problemàtiques al 2021
Les dificultats més freqüents de les persones que realitzen itineraris prelaborals:
• Econòmiques. Dificultat d’accés a les prestacions.
• Situació irregular d’immigració.
• D’habitatge.
• Edat: persones majors de 50 anys amb escasses possibilitats d’accedir al mercat laboral.
• Processos de deshabituació.
• Malalties mentals, en moltes ocasions, sense diagnòstic.
• Escasses habilitats laborals per al mercat laboral, i manca d’hàbits de treball.
• Problemes d’actitud en el marc de la feina.
• Processos de deshabituació/addiccions.
• Dependència crònica o de llarga durada dels serveis socials.
• Augment del deteriorament emocional.

Finançament dels itineraris
49

Núm. places

Cost plaça

13.446

Aj. d’Alcúdia 1.200,00
Aj. d’Inca 3.271,74
Fundació Barceló 8.823,00
Aj. de Sant Josep 10.000,00
Aj. de Santa Antoni 10.500,00
Aj. d’Artà 12.000,00
Aj. de Son Servera 13.300,00
Aj. de Sant Llorenç 16.987,33
Aj. de Santa Eulària 18.500,00

Total

658.854

Fons propis
190.422,83

Aj. d’Eivissa 20.000,00
Ajuntament de Palma
29.925,00

Ajuntament de Sóller
37.000,00

Consell d’Eivissa (línia F)
45.726,43

Conselleria Afers Socials i Esports
102.917,02

Conselleria d’Afers Socials i
Esports-IRFP
138.280,64
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Servei de formació d’habilitats
sociolaborals
Des del 2016 el Servei de formació teòrica i pràctica finançat per l’Ajuntament de Calvià es dedica a facilitar eines per
afavorir la integració social i laboral de les persones del municipi amb risc d’exclusió social. Des de l’1 de novembre
de 2021 s’ha ampliat el nombre de persones beneficiàries del Servei, passant de 15 a 21 usuaris/es.
Durant el 2021 s’han atès 55 persones, de les quals el 97% ha millorat les seves competències i un 27% s’han
inserit laboralment. El perfil predominant de les persones usuàries del Servei s’ha mogut entre les següents
característiques:
• Famílies monoparentals sense càrregues compartides.
• Persones encaixades al món de l’hostaleria.
• Aïllament social sense participació dins l’àmbit comunitari.
• Carència d’habilitats sociolaborals.
• Persones afectades econòmicament per la COVID-19.

Casos d’èxit
Carlos Humberto. Atès pel servei de formació teòric i pràctic per a l’adquisició d’habilitats
del centre de Calvià, aconsegueix la inserció laboral. Des de fa 6 mesos és treballador a una
empresa de marbres, amb possibilitats de ser fixe. I ara valora poder començar un itinerari de
formació per ampliar els seus coneixements.
Haytam. Era un menor immigrant sense documentació quan arribà a Eivissa, va ser usuari dels
tallers d’Itineraris prelaborals, i llavors va tenir un contracte d’inserció com a operari de camió.
Amb la seva perseverança, maduresa i alegria finalitza amb èxit el seu itinerari: té feina, i ja és
ciutadà eivissenc.
Isabel. Després d’un contracte d’inserció i de ser atesa pel servei d’orientació, ha trobat feina,
però per a ella els més important és :“He recuperat la meva família”.
Nacira. Després de fer un Itinerari prelaboral, i superant una forta pressió cultural i familiar ha
aconseguit un contracte d’inserció com a operària a la deixalleria de Capdepera. Gràcies a aquesta
oportunitat ha pogut llogar una casa amb els seus tres fills. Sempre amb una rialla a la boca.
Jonathan. Aquest jove sense perfil laboral definit, va trobar en els aparells electrodomèstics de
la deixalleria, la seva passió. Des d’abril ha estat contractat a través del nostre CEO i estam ben
contents. I és que ell diu “a Deixalles he trobat el meu lloc”.
Youssra. La nostra biòloga recent arribada del Marroc, va demostrar com als itineraris laborals
podia fer una passa més. Ha estat contractada com operària a l’empresa d’inserció i durant
aquest any ha desenvolupat una tasca impecable!
Vicente. Després d’una etapa de viure sense sostre, ha sabut reinventar-se. Durant la seva
estància a Itineraris prelaborals ha adquirit les eines necessàries per donar el bot a una nova
qualificació, obtenint un contracte de formació al sector nàutic.
Francisco. Després d’un contracte d’inserció ha quedat treballant fixe a la Fundació. “He
recuperat la meva vida”.
Bernat. Ha realitzat a la Fundació un itinerari prelaboral i de recerca de formació i feina amb el
Servei d’Orientació Laboral. Manifesta sentir-se més segur i amb força per solucionar gestions
familiars. A dia d’avui ha recuperat la llicència de ciclomotor i ha connectat amb el Centre
d’Adults la Balanguera per finalitzar els seus estudis d’ESO. Expressa sentir-se amb la motivació
necessària per continuar formant-se i accedir a altres ofertes de feina.
Memòria 2021

/// 13

Empreses d’inserció
Les empreses d’inserció integren a persones en risc i/o situació d’exclusió social com a trànsit a l’ocupació ordinària.
Aquestes empreses tenen com a fi aconseguir la integració i formació sociolaboral de persones en situació de
vunerabilitat social. Tots els contractes ordinaris realitzats a les empreses d’inserció són de persones en risc d’exclusió
derivades del servei d’orientació o dels projectes d’itineraris prelaborals de la Fundació Deixalles i de les entitats del tercer
sector o dels serveis socials municipals.
A la Fundació Deixalles comptam amb dues empreses d’inserció per cobrir les necessitats del col·lectiu vulnerable:
Deixalles Serveis Ambienatls (DSA) i Deixalles Inserció i Triatge (DIT).

Retorn econòmic al 2021
Les empreses d’inserció quan contracten persones en situació de vulnerabilitat
generen un retorn econòmic a l’administració i així estalvien una despesa social.

Persones amb RMI (Renda Mínima d’Inserció: 436€/mes): 11
Estalvi a l’Administració per la contractació de persones de RMI: 57.552 €
Retorn econòmic via impostos a administracions públiques: 460.362 €
TOTAL: 517.914,18 €

DSA

constituïda el 2011

Desenvolupa activitats ambientals dintre del sector de residus, sobretot gestió
de parcs verds i recollida de voluminosos.
S’han fet un total de 84 contractes, dels que 73 són contractes d’inserció.
• El 41,51% de les persones amb contracte d’inserció són dones.
• El 30% de les persones amb contracte d’inserció tenen una edat entre 25 i 45 anys, i el 66% són majors de 45 anys.
• El 60% de les persones contractades no cobraven cap tipus de prestació.
• El 82% de les persones que han finalitzat itineraris s’han inserit laboralment.

PROBLEMÀTICA PRINCIPAL

Patrons culturals

5,66
%

%
43
9,

5,66%

9,4
3%
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9,43%

Càrregues familiars

Factors econòmics

13
,2
1

Habitatge

15,0
9%

9%
15,0

Conflicte familiar

3,7
7%

Drogodependència

%

Factors socials

7%
3,7
%
77
3,

Estrangeria

Altres

5,66%

Salut mental

Edat

Aspectes personals per a l’ocupació

DIT

constituïda el 2018

Desenvolupa activitats ambientals dintre del sector de residus a les plantes del
Consell Insular de Mallorca: Tirme, MAC Insular.
S’han fet un total de 34 contractes d’inserció.
• El 35,25% de les persones amb contracte d’inserció són dones.
• El 44% de les persones amb contracte d’inserció tenen una edat entre 25 i 45 anys, i el 56%
són majors de 45 anys.
• El 29,4% de les persones contractades no cobraven cap tipus de prestació.
• El 42% de les persones que han finalitzat itineraris s’han inserit laboralment.

PROBLEMÀTICA PRINCIPAL
Conflicte familiar

6%
Aspectes personals que
dificulten l’ocupació

%
12

10%

%
40

Patrons culturals

6%

SOIB

6%

Salut física

Edat

20%
Factors econòmics
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Accions formatives, eines per a la
inserció laboral
Acció formativa per a l’alfabetització digital per “l’Ajuntament d’Eivissa”
“FAMILIARITZANT-NOS AMB ELS MITJANS DIGITALS”.
Curs adreçat per a dones. Les noves tecnologies tenen un immens potencial per a empoderar a les dones i resulta
essencial tancar la bretxa digital entre homes i dones de manera que les dones tinguin el mateix accés i ús de les
eines digitals així com el desenvolupament tecnològic, amb una durada de 70 hores.
Impartit en el Casal de Dones de l’Ajuntament d’Eivissa. Hi han assistit 15 alumnes i 9 varen aconseguir el títol.

Incorpora formació
Hem realitzat 3 accions formatives, emmarcades en el projecte Incorpora de l’Obra Social La Caixa.
La formació està dissenyada a mida i conjuntament amb les empreses, per donar resposta a les necessitats de
contractació de personal qualificat que requereixen.
S’orienta a la millora de l’ocupabilitat de les persones participants, oferint formació en competències transversals i
digitals, competències tècniques pròpies del lloc de feina, i pràctiques no remunerades.
Personal de carnisseria i Personal de carnisseria i
peixateria (Mallorca)
peixateria (Eivissa)

Operari/a de gestió
de residus (Mallorca)

Nombre alumnes

14

10

11

Insercions

8

1

2

Insercions empreses col·laboradores

2

2

3

Total

10

3

5

Malauradament la situació de pandèmia viscuda ha afectat al resultat esperat d’insercions durant el primer
semestre del 2021, cal agrair la col·laboració i esforç de les empreses col·laboradores en el disseny de la formació,
i la realització de pràctiques a les seves instal·lacions.
Destacar la inserció d’un 51,4% de persones en situació de vulnerabilitat.

Garantia juvenil
El programa SOIB Jove Formació i Ocupació finançat pel SOIB amb la participació del SEPE i cofinançat pel Fons
Social Europeu (FSE), acull a joves amb edats compreses entre els 16 i 29 anys, que durant un any han tingut la
possibilitat d’obtenir dos certificats de professionalitat de nivell 1: Activitats auxiliars de comerç i Activitats auxiliars
de magatzem; així com l’oportunitat de participar d’altres accions formatives del Servei de Palma Educa, un mòdul
formatiu pertanyent a un altre certificat de professionalitat: Informació i atenció al client en serveis d’arranjaments i
adaptacions d’articles en tèxtil i pell i 15 h d’Inserció laboral i tècniques de recerca d’ocupació.
Durant el seu temps de treball efectiu posen en pràctica els coneixements adquirits a la formació.
L’objectiu principal d’aquest programa és millorar l’ocupabilitat de l’alumnat treballador a través de l’adquisició
d’aptituds i competències personals i professionals que els faciliti l’accés al mercat laboral.
Hem desenvolupat els següents projectes:
• “Dona-li sa Volta IV”, a Palma, amb la participació de 13 alumnes treballadors/es, dels quals:
- 7 alumnes han obtingut els dos certificats de professionalitat.
- 3 alumnes han obtingut el certificat d’Activitats auxiliars de magatzem.
- 3 alumnes han aconseguit part dels mòduls formatius d’aquests certificats.
• “Dona-li sa Volta Manacor” a Manacor, destacar com a dia 31/12/2021 s’ha impartit el certificat de professionalitat.
Activitats auxiliars de comerç; amb la participació de 8 persones de les quals 6 alumnes treballadores/es han
obtingut el certificat de professionalitat i altres 2 persones han aconseguit part dels mòduls que el conformen.
16 /// Fundació Deixalles

Gabinet d’Orientació Laboral
El GOL és el nostre servei d’orientació laboral, present a totes les delegacions, dirigit a persones en situació de
vulnerabilitat amb dificultats d’accés al mercat laboral.

Processos d’inserció per a l’ocupació, Okupa’t Mallorca i Eivissa
És el projecte d’orientació laboral anual, cofinançat pel SOIB i el Fons Social Europeu, dirigit al col·lectiu vulnerable
i desenvolupat a Mallorca i Eivissa.

Mallorca

Eivissa

Persones ateses

Persones inserides

Persones ateses

Persones inserides

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

444

239

683

155

99

254

115

39

154

40

12

52

Destacar:
• En relació al total de persones que inicien itinerari, s’ha aconseguit
la inserció laboral (contracte mínim d’un mes) del 46.78% de les
persones ateses.
• Realització de 262 sessions grupals amb persones usuàries per
a la formació de competències transversals necessàries per a la
recerca de feina.
• 8 visites a empreses amb persones usuàries del servei, per conèixer les seves instal·lacions, processos de selecció i perfils requerits.
• 19 persones han realitzat pràctiques no remunerades en empreses col·laboradores, de les quals 7 han aconseguit un contracte de feina (37%).
• Signatura de 29 convenis de col·laboració amb el teixit empresarial de les illes per a fomentar la inserció laboral de les persones ateses.
Memòria 2021
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Mª Belén Calvo Arroyo
Quina era la teva situació sociolaboral abans de venir al servei?
Després de 28 anys de fer feina al sector sociosanitari i a causa d’una
sèrie de problemes personals, vaig deixar la feina. Tenia dos anys
d’atur i en haver passat el primer vaig decidir posar-me a cercar feina,
però per on començar? No en tenia ni idea. Me vaig posar en contacte
amb serveis socials del meu municipi i me varen derivar al servei
d’orientació laboral de la Fundació Deixalles.
Què et va aportar aquest servei? Què és el que més destacaries?
Me varen informar de com funcionava el mercat laboral, dels requisits
i de les competències més valorades segons el meu perfil. Me varen
ajudar a poder acreditar la meva experiència laboral per ajustar-me
a les qualificacions actuals requerides al mercat; vaig aprendre a emprar el mòbil per a la recerca de feina; vaig
entrenar per a superar amb èxit les entrevistes laborals tot aprenent a definir-me a nivell personal i professional.
Me vaig sentir durant tot el procés d’orientació molt acompanyada, he comptat amb una atenció personalitzada i
accessible en tot moment. Poc a poc m’anava sentint més contenta i amb més confiança en jo mateixa.
Com és la teva situació laboral actualment?
Després d’aconseguir l’acreditació professional de sociosanitària i de millorar la meva autoimatge professional,
he pogut triar entre diferents ofertes laborals, escollint la que millor s’adaptava a les meves necessitats. Som feliç!
Quines 3 paraules vols emprar per a definir el teu pas per la Fundació Deixalles?
M’he sentit molt feliç, vos estim i sempre me’n recordaré de vosaltres.

Projecte Incorpora Orientació
Finançat per l’Obra Social “La Caixa”, oferim un servei integral gratuït que proporciona tot l’assessorament que
l’empresa necessita durant un procés de selecció de personal: des de la recerca de la candidatura òptima fins a la
integració plena en el lloc de feina.
Durant el 2021, 202 persones han pogut aprofitar aquest servei d’intermediació laboral, facilitant-se 106 insercions gràcies a les empreses participants.
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Principals empreses a les quals agraïm la seva col·laboració. Sense la seva ajuda seria impossible el nostre treball
d’inserció laboral:

Servei a persones amb malalties mentals
Servei Ocupacional Deixalles Ponent
Servei d’atenció diürna, concertat amb la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, i cofinançat al 50% pel
Fons Social Europeu (FSE).
Donam suport a les persones amb discapacitat per salut mental que necessiten organització, supervisió i assistència en la realització de les activitats de la vida diària, i també suport en el procés d’adquisició i desenvolupament
d’habilitats bàsiques i adaptatives personals, socials i prelaborals, perquè puguin assolir, dins les possibilitats de
cada persona usuària, la màxima integració sociolaboral.
El servei ocupacional s’organitza en diferents àrees que han de treballar de manera coordinada, mitjançant una
metodologia d’atenció participativa amb la persona usuària i els seus familiars (tutors o persones cuidadores),
adaptant els suports a la situació individualitzada de cada persona, i permetent la mobilitat o simultaneïtat en
l’atenció en cada una de les àrees. D’aquesta manera proporcionam una atenció integral, duent a terme tasques
ocupacionals junt amb suports personals i socials, cercant el màxim desenvolupament de l’autonomia, i millora de
la qualitat de vida.
Les nostres àrees d’intervenció són les següents:
• Àrea de suport psicosocial
• Àrea ocupacional
• Àrea d’ajustament personal i formatiu laboral
En aquestes tres àrees desenvolupam activitats i actuacions que ens ha garantit l’atenció integral de la persona, i
la consecució dels objectius plantejats en el seu PIA i aquells que han sorgit per les circumstàncies esdevingudes.
RESULTATS:

50% dels objectius plantejats a PIA progressen d’un NA a un EPM
30% dels objectius plantejats a PIA progressen d’un EPM a un ASSOLIT
Persones amb un gran % dobjectius avaluats amb un NA

% de persones que milloren la seva qualitat de vida el 2021
% de persones que no milloren la qualitat de vida el 2021
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El 80% de les persones usuàries del Servei
Ocupacional han progressat en el seu itinerari,
aquest indicador s’evidencia en la progressió dels
Processos Individuals d’Atenció (PIA).
Gairebé un 75% de les persones beneficiàries del
Servei Ocupacional han millorat la qualitat de vida
el 2021.
Col·labora:
• Ajuntament d’Andratx, amb el “Programa d’ajudes beca per a la inserció social, dirigit a col·lectiu vulnerable: persones amb discapacitat per
salut mental i en risc o situació d’exclusió social
residents al municipi d’Andratx”.
• Ajuntament de Calvià.
• Cessió d’espais alternatius on poder dur a terme activitats complementàries i comunitàries:
locals i horts.
• Cessió d’un terreny per a la construcció d’un espai per al projecte de salut mental.
El nostre agraïment
• Ajuntament de Calvià.
• Als següents serveis i recursos: SAD (Servei d’Atenció a la discapacitat) ESAC, F. ALDABA, USM PALMANOVASANTA PONSA.
• Restaurant Mesón Son Ferrer, (Carlos Ripoll) .
• Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca, Teatre Municipal de Palma, Conselleria d’Educació
i Universitat.
• Voluntariat de la Caixa.
• El gran Pep, Pep Toni Guardiola.
• Al grup ROTARIS INTERNACIONAL CALVIA als seus voluntaris per les seves accions i contribucions.
• Als familiars i amistats dels participants del Servei Ocupacional.
• A tot l’equip sociosanitari de l’Hospital Sant Joan de Déu.
• Dr. Giuseppe Russolillo Femenías. Dietista-Nutricionista (el nostre guia en nutrició).
• Ràdio Tortuga Mallorca (Jordi Caballero), Ràdio Calvià.

Servei menjador social: “Avui mengem per a na Isabel”
Cobrim la necessitat bàsica de l’alimentació de les persones que acudeixen al Servei Ocupacional. Aquest projecte
es va iniciar el 2015 gràcies a la donació de familiars d’una persona usuària del nostre servei durant gairebé 10 anys.
Per tercera vegada aquest projecte ha tingut continuïtat gràcies a la Fundació la Caixa. Agraïm la flexibilitat del
projecte que ha permès reconvertir les ajudes de menjador en beques, per tal de donar resposta a les necessitats
bàsiques de les persones usuàries del Servei Ocupacional, convertint-se en una eina de treball personal, social
ocupacional i terapèutica.
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SAIPA: “VISIBLES”, Atenció Integral i Promoció a l’autonomia
Servei subvencionat per l’IMAS (Institut Mallorquí d’Afers Socials) i desenvolupat per l’Agrupació d’entitats per a la
salut mental de la qual Fundació Deixalles forma part.
Aquest servei està dirigit a persones amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental que es trobin desconnectades de la xarxa específica i de l’atenció social especialitzada. L’objectiu és aconseguir el màxim d’autonomia
personal, inclusió sociolaboral, benestar personal, vinculació social i participació en la vida de la comunitat de les
persones usuàries.
Durant aquest 2021 aquest Servei ha donat atenció a un total de 8 persones usuàries.

Servei de Suport a l’Habitatge (SSH)
El Servei de Suport a l’habitatge és un servei socioeducatiu comunitari que ofereix orientació i suport a les persones
amb un diagnòstic de trastorn mental greu. El servei té com a objectiu principal procurar la millora de la qualitat de
vida i desenvolupament a la pròpia llar, la integració social dins l’entorn comunitari, fomentar l’autonomia i independència de les persones amb discapacitat. L’objectiu general del servei és la promoció de l’autonomia de les persones
en les àrees de la vida personal i social que ho requereixin mitjançant intervencions de caràcter socioeducatiu i comunitàries i en el context habitual de la persona (domicili, recursos sociocomunitaris, etc.).
És una concertació de places entre la Conselleria d’Afers Socials i Esports i la Fundació Deixalles. Durant el 2021 es
va tornar a firmar la concertació de places amb modificacions que han permès donar atenció individualitzada a més
persones amb les 22 places concertades degut a que s’han incrementat els nivells d’intensitat d’atenció:

Nivell d’intensitat		

Completa		

50%		

25%

Alta				

14 h/set		

7 h/set

3.5 h/set

Baixa				

7 h/set		

3.5 h/set

1.75 h/set

Amb aquesta ampliació de nivells d’intensitat, durant el 2021 hem atès simultàniament a 26 persones amb les
22 places concertades.
El servei va dirigit a persones que viuen soles, amb altres persones amb discapacitat, dependència o problemes greus
de salut, així com unitats de convivència amb dificultats socio-familiars. També va destinat a persones que requereixen de suport i atenció especialitzada per a treballar un procés d’emancipació, autonomia i independència personal.
El Servei de suport en l’habitatge ofereix:
• Un sistema de suport i supervisió dinàmic i flexible que asseguri respostes àgils i ràpides a les necessitats
que sorgeixin.
• Orientació i suport per cobrir les necessitats d’atenció personal i social.
• Una participació activa i autònoma de les persones usuàries en el desenvolupament de tasques quotidianes.
• Una atenció i suport de caràcter socioeducatiu orientada a millorar l’autonomia i independència de la persona
usuària i promoure l’assumpció de rols socials normalitzats que facilitin la seva progressiva integració comunitària.
El nostre agraïment a:
• Servei d’Atenció a la Discapacitat.
• Serveis Ocupacionals Sa Riera i Gira-sol.
• Ajuntament de Calvià, Andratx i Palma.
• USM (unitats de salut mental).
• ESAC (Equip de Seguiment Assertiu Comunitari).
• Fundació Aldaba.
• Fundació Tutelar.
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Deixalles Eivissa
“Procés de Reactivació Social i Laboral per al col·lectiu amb problemàtica de salut mental”
amb el suport del Consell d’Eivissa.
Durant el 2021 hi han participat 8 persones.
Les baixes han estat per:
• Inserció: 1
• Finalització projecte: 3
• Incompliment d’acords: 2
• Recaiguda: 1

Han millorat les seves competències: 5
El 75% de les persones ateses han aconseguit un itinerari
d’èxit complint els objectius establerts al pla de feina i han
millorat les seves competències personals.

• Alta: 1

Centre Especial d’ocupació (CEO)
El Centre Especial d’ocupació permet un model d’ocupació protegida, que millora les oportunitats de feina de les
persones amb malalties mentals i permet utilitzar eines i recursos integradors per a assegurar una feina remunerada.
Compromeses amb les persones amb malaltia mental, el nostre Centre Especial d’Ocupació té la qualificació d’imprescindibilitat social i d’iniciativa social.
En el 2021 hi ha hagut 5 persones contractades dintre del marc del CEO. Els llocs de feina del CEO son dintre del marc
de l’activitat pròpia de la Fundació Deixalles, realitzant tasques de neteja a la nau de donacions de Calvià, tasques de
reparació de RAEE en el marc del CPR d’Inca, i tasques de suport a la deixalleria d’Eivissa.
Dins el CEO realitzam treball de suport a les persones treballadores, oferint servei de rehabilitació/recuperació i d’integració laboral, per tal que les persones adquireixin una major capacitació personal/laboral i millora de les competències socials.
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Treball ambiental
Al telèfon gratüit 900 77 22 11, oferim a la societat mallorquina i eivissenca un servei gratuït de recollida de
voluminosos, electrodomèstics, roba i altres objectes ajustat a la política europea de gestió de residus: primer
reduir i prevenir la generació de residus, en el nostre cas mitjançant la reutilització, després preparar per a
reutilitzar, reciclar i, finalment, l’eliminació.
Objectes i residus gestionats
AEE i RAEE
Voluminosos (mobles, matalassos...)
Rastre i joguines
Roba
Paper
Total

kg
215.518,26
703.563,61
154.928,06
1.285.381,06
40.766,21

16%

reutilització
reciclatge
10%

rebuig
74%

2.400.157,20

9.335 tones de CO2 eq. que s’han deixat d’emetre a l’atmosfera, això equival a:
• El CO2 que absorbeixen 1.299.259 arbres durant un any
• La retirada de la circulació de 4.453 cotxes durant un any
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Mobles i estris domèstics en bon estat,
les nostres eines de treball social
1. Donacions

1

2. Recollida gratuïta de mobles i estris de la llar
900 77 22 11 · info@deixalles.org

2
4. Taller de donació i
atenció al públic: naus i botigues
3. Tallers

4

Fusteria

3

Deixalles Sóller (278 mobles / 12.722 kg)
Els mobles són restaurats, netejats, reparats
i reben un tractament d’alta qualitat
Fusteria PT1 (303 mobles / 8.681 kg)
Les fustes de palets són netejades i recuperades,
i realitzam mobles, cadires...

Deixalles i condicionament
Neteja i posada a punt de mobles

Taller de rastre
Els estris de cuina, decoració i llar que ens arriben, s’acondicionen i es reparen per ser exposats a les naus
d’exposició.
Els mobles i estris de la llar arriben a Deixalles a través de les donacions de la ciutadania balear, els quals recollim
procedents de domicilis particulars i empreses.
Els tallers relacionats amb els mobles i la fusteria formen part del pla de formació per a la inserció sociolaboral de
persones amb dificultats i de millora ambiental.
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Centre de Preparació per
a la Reutilització de RAEE
El centre de preparació per a la reutilització de RAEE de Deixalles ha
estat el primer a les Illes Balears.
Amb la PxR (Preparació per a la Reutilització) aconseguim que els RAEE
deixin de ser residus, i per tant allargam la seva vida útil, seguint els
principis de l’economia circular que, al contrari de la d’usar i tirar, es
basa en un millor ecodisseny que facilita les reparacions dels objectes
i la seva reutilització i que considera els residus com a recursos que es
poden utilitzar novament de manera que el residu per eliminar (incinerar
o abocador) no es produeixi o sigui mínim.
Durant el 2021 al CPR d’Inca hem recollit un total de 186.735 kg de RAEE: que suposa un increment del 71%
respecte als RAEE recollits al 2020.

Total RAEE

kg

PXR

Reciclatge

Total

% Reutilització

FR1

20.425

28.161

48.586

42,04%

Recollits

186.735

FR2

2.385

17.060

19.445

12,27%

Gestionats

179.440

FR3

25.426

22.860

48.286

52,66%

FR4

20.626

42.497

63.123

32,68%

68.862

52.385

179.440

38,38%

Stock

7.295

Totals

I hem fet una festa de celebració per l’electrodomèstic reparat número 10.000, una fantàstica gelera.
Des del CPR hem signat acords perquè ens derivin RAEE susceptibles de ser preparats per a reutilitzar d’acord amb
el que diu el RD 110/2015. amb:

A més també tenim signats acords amb altres Sistemes Col·lectius de Responsabilitat Ampliada del Productor
(SCRAP) per poder fer la recollida selectiva de:
Bombetes i fluorescents, amb:

Fluorescents
77,00

Piles i acumuladors, amb:

Piles i bateries
477,00
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La roba, l’altra eina de treball social
El taller de roba forma part del pla de formació per a la reinserció sociolaboral de persones amb dificultats, de millora
ambiental i de promoció de la solidaritat social.
La roba arriba a les nostres instal·lacions per les aportacions que ens fa la gent directament, a través de les recollides a
centres, i mitjançant els contenidors de recollida selectiva de roba.
En total 249 contenidors de roba entre Mallorca (227) i Eivissa (22).

La teva roba, la nostra eina de treball
Campanyes de recollida gratuïta: 900·77·22·11 / info@deixalles.org
Donacions

Taller de selecció i reutilització de roba

2

1

Dóna una segona vida a la roba

3
6

4
5

Roba seleccionada
Calculadora CO2-Social*

Inserció social i laboral

Economia circular
www.Deixalles.org

Reutilitzar estalviar CO2 que el CO2 que o pagar
50 Kg
20
2.540 9 cotxes 1,22 dies
camisetes de CO2
arbres
emeten de sou!
ajuda a...
absorbeixen al dia
al dia
*Dades calculats a partir de l'eina calculadora
CO2-Social de la web www.aeress.org

A llarg del 2021, hem recollit i gestionat 1.285 tones
que han suposat un estalvi de 8.095 tones de CO2
Adequació de les noves instal·lacions de Deixalles Eivissa per a la valorització de tèxtil procedent de recollida selectiva a través de contenidor.
El Consell d’Eivissa ens va concedir ajuts en matèria de prevenció, reutilització i reciclatge de
residus. Mitjançant aquestes ajudes disposam de més metres quadrats per destinar al projecte de roba de Deixalles Eivissa.
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Empreses amigues
Les següents empreses han col·laborat amb la Fundació
realitzant campanyes de recollida, fent donacions de materials
i/o inserint persones dels nostres projectes socials.

Campanyes de sensibilització
La recollida de roba es complementa amb la campanya de sensibilització a centres educatius. Dins la
campanya s’organitzen recollides de roba i s’ofereixen xerrades de sensibilització sobre el cicle de vida
de la roba. Durant el 2021 han participat dins la campanya 32 centres i s’han realitzat 33 xerrades:

• CEIP MOLÍ D’EN XEMA
• CEIP MESTRE PERE GARAU
• CEIP SES BASSETES
• IES JOSEP SUREDA I BLANES
• CEIP GUILLEM BALLESTER I CERDÓ

• CEIP JUNÍPER SERRA

• CEIP LLORENÇ RIBER

• COL·LEGI SANT ALFONS (ES LLEDONER)

• CEIP RAFAL NOU

• CEIP CALONGE

• CEI MONDAURA

• CEIP ELEONOR BOSCH

• CEIP REINA SOFIA

• CEIP BOCCHORIS

• CEIP ROSA DELS VENTS

• IES FELANITX

• CEI PETER PAN

• CEIP SA MARINA

• IES GUILLEM COLOM CASASNOVAS

• IES SES ESTACIONS

• CEIP PUIG DE SA MORISCA

• CEIP MARE DE DÉU DE LA CONSOLACIÓ

• IES SANT MARÇAL

• CEIP MESTRE GUILLEM GALMÉS

• CEIP SES QUARTERADES

• IES SANT MIQUEL SON CARRIÓ

• IES BALTASAR PORCEL

• CEIP MIGJORN

• CEIP FORNALUTX

• IES PUIG DE SA FONT A SON SERVERA

• IES ALCÚDIA

• CEIP PUIG D’EN VALLS
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Intercanvi d’experiències
Com a entitat que forma part de l’Economia Social i Solidària, l’intercanvi d’experiències és una part
important de la nostra feina, compartir coneixements i aprendre com ho fan a altres entitats. Vos deixam un resum de les jornades i espais en els quals hem participat o assistit durant el 2021.
• Innovation Forum de RREUSE

• Comitès de RAEE i tèxtil d’AERESS

• Textile Working Group de RREUSE

• Grup de treball del tèxtil al CONAMA
(Congreso Nacional del Medio Ambiente)

Diàleg sobre el futur de l’economia
circular
Hem participat en l’organització, juntament amb la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia, el
Govern de les Illes Balears, l’Ajuntament de Palma, la UIB i Fundació Impulsa, de “El futur de l’economia
circular”, part dels Diàlegs sobre el Futur, una iniciativa pionera a Europa per a promoure converses
plurals i informades sobre les oportunitats i els desafiaments que durà el món postcovid.Hi va haver
sessions de debat, tallers, reunions d’alt nivell, exposicions i tota classe d’activitats culturals obertes a
la ciutadania.

Formam part de Rezero
Hem entrat a formar part del patronat de Rezero, entitat referent i que té com a missió allargar la vida
dels productes i materials facilitant la seva reutilització i per eliminant la generació de residus domèstics.
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Projecte euroregió Pirineus-Mediterrània
Lideram el projecte “Nous horitzons en la reutilització i reciclatge del tèxtil després del COVID”
finançat per l’Euroregió Pirineus – Mediterrània perquè entitats de les Illes Balears, Catalunya i França treballin conjuntament en l’intercanvi d’experiències i en la recerca d’alternatives de reutilització i
reciclatge dels tèxtils per tenir la base per als futurs SCRAP.
El projecte té com a objectiu analitzar i cercar noves línies de feina en el sector de reutilització i reciclatge del tèxtil en el nou escenari marcat per:
• Canvis en la qualitat del tèxtil a causa del model de fast fashion, que afecten la seva reutilització
i reciclatge.
• Obligatorietat de les administracions de fer recollida diferenciada de residu tèxtil.
• Efectes de la pandèmia provocada per el COVID en l’àmbit de la gestió del residu tèxtil.
Durant el 2021 s’ha iniciat la col·laboració amb el projecte Loop Disseny i Circularitat de l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI) que ens va posar en contacte amb el dissenyador Pedro
Monge. La col·laboració ha donat com a fruit les porqueres del segle XXI, fetes en part amb roba
recuperada de Deixalles.

Educació ambiental i sensibilització
Tallers a centres educatius de Mallorca i Eivissa
A Mallorca i Eivissa hem realitzat tallers dins l’oferta educativa de la Conselleria de Medi Ambient i
Territori: “Construeix el teu forn solar”, “Contra el canvi climàtic jo reutilitzo, i tu?”, “Cicle humà de l’aigua”, “Separa i recicla” i “Obsoles...què?”. Tallers patrocinats per Ecoembes.
• Mallorca: 114 tallers realitzats. 1.705 alumnes participants.
• Eivissa: 29 tallers realitzats. 660 alumnes participants.
A Mallorca hem realitzat 20 tallers on han participat 360 alumnes dins l’oferta educativa del Fons Mallorquí: “Necessitats vs Desitjos”, “Cicle de vida de la roba” i “Els camins de l’aigua”.

Visites a la Fundació Deixalles
S’han realitzat 2 visites presencials a Deixalles Palma, on 22 alumnes de la Fundació Diagrama i de Casal Petit han pogut conèixer de primera mà les instal·lacions i la gran importància de reutilitzar. A més
hem fet per primera vegada una visita virtual amb l’IES Ramon Llull.

Dia del Voluntariat de CaixaBank
L’Obra Social de La Caixa ha comptat amb nosaltres per a la celebració del Dia del Voluntariat 2021.
Aquest any ha consistit en la festa del Cor Blau en la qual s’ha organitzat una gran gimcana social amb
prop de 200 beneficiaris i amb l’objectiu d’integrar a tots els participants en la celebració. Una de les
proves s’ha dut a terme a les instal·lacions de Deixalles Palma.
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Setmana Europea de
Prevenció de Residus

Setmana Europea de la prevenció de residus

Novembre

CIRCULARS 2021

Durant la Setmana Europea de Prevenció de
Residus hem dut a terme diverses activitats i
propostes per reivindicar la reutilització.
• Webinar Experiències d’innovació i cooperació per a una economia circular
del tèxtil amb finalitat social a l’Euroregió Pirineus Mediterrània (Catalunya,
Occitània i Illes Balears) que hem organitzat des del projecte Eurotèxil Circular, un dels projectes finançats per
EPM amb el Fons COVID. Al webi-nar
es va explicar el projecte, iniciatives
innovadores a les 3 regions i finalment
es va fer un debat sobre perspectives
de futur en el qual comptàrem amb representants dels 3 governs i del Ministerio para la Transición Ecológica.

20 - 28

COMUNITAT S

Suma’t a un món amb menys residus!
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#ewwr2021 #comunitatscirculars
Supported by

• Participació a la ponència“Concepte i exemples pràctics de l’economia circular” a
l’IES Juníper Serra
• Es van realitzar els tallers de “Malbaratament alimentari” i els tallers de matèria orgànica
de Mallorca “Fes el teu propi planter” a Palma, Inca i Manacor. Realitzant sis sessions en
total, gràcies a la Direcció Insular de Residus del Consell de Mallorca.

Posem fil a l’agulla a la reutilització
i upcycling
Hem executat el projecte Posem fil a l’agulla a la reutilització i upcycling, subvencionat per la Conselleria
de Medi Ambient i Territori.
1. Realització de la VI Marató de reciclatge creatiu de roba.
2. Campanya de sensibilització de reutilització de roba a Mallorca i Eivissa.
Gràcies a la subvenció aquest any s’han incorporat 10 nous maniquins de diferents talles amb l’objectiu
que la Marató representi la diversitat de talles que hi ha a la societat.

Pensa en la reutilització, pensa en Deixalles

El Consell d’Eivissa ens va concedir ajuts en matèria de prevenció, reutilització i reciclatge de residus. Així, es varen realitzar uns vídeos a la Fundació i es varen difondre per
xarxes i mitjans digitals.
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Comerç just
i consum
responsable
• Hem realitzat el projecte “El consum responsable reactiva”, finançat per la Direcció General de
Cooperació del Govern de les Illes Balears, realitzant 31 reunions de sensibilització amb responsables polítics del Govern Balear, del Consell de Mallorca, Consell d’Eivissa i els Ajuntaments d’Eivissa i Mallorca, per fer front a les conseqüències socials i econòmiques provocades per la pandèmia
de la Covid-19 amb alternatives de consum responsable, especialment a l’àmbit de les administracions públiques, que afavoreixin un canvi de model alineat amb els ODS, basat en la sostenibilitat
i l’equitat, i amb més pes de l’economia social i solidària.
• Cal destacar també l’organització d’un assessorament sobre compra pública responsable per als municipis de la Mancomunitat Pla de Mallorca, i una acció grupal d’assessorament per la Direcció General
de Consum del Govern Balear.
• S’ha creat un directori de proveïdors socials de les Illes Pitiüses, que es suma a l’existent de l’illa de
Mallorca.
• S’ha col·laborat amb iniciatives de la societat civil (La Vida al Centre i Mercat Social) per difondre el
consum responsable i la compra pública responsable.
• S’han editat i difós 6 videoclips d’iniciatives de consum responsable.
• Les xarxes socials de Deixalles han fet difusió del consum responsable i la compra pública responsable.
• Hem participat a la Taula d’Entitats pel Comerç Just de les Illes Balears, implicant-nos en la campanya
de Nadal.
• S’ha constituït Equitables, la coordinadora de Comerç just de les Illes Balears gràcies al suport de la
Direcció General de Cooperació de la Conselleria d’Afers Socials i Esports.
• Equitables, de la qual en formem part, neix amb la finalitat de promoure el comerç just, el consum
responsable i l’economia solidària posant al centre les persones.
• Hem mantingut el compromís de la Fundació Deixalles amb el Comerç Just: promoció del consum de
productes en els actes públics que realitzam i punts de venda a les delegacions i botigues.
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Tallers, la nostra eina
social i ambiental
Deixalles compta amb set Centres de Prevenció de Residus amb tallers de reutilització.
Aquests tallers són una eina fonamental pe al desenvolupament dels projectes socials i ambientals.
Ens permeten treballar, a més dels aspectes socials de les persones usuàries, els hàbits imprescindibles per a una inserció laboral.

Taller de recollida selectiva
Servei de recollida gratuïta (tel. 900 77 22 11)
de voluminosos reutilitzables: mobles, electrodomèstics, objectes de decoració, de cuina,
roba, llibres...

Taller de donació i atenció al públic
Els objectes donats i preparats per a la reutilització són ordenats i
exposats a les naus i botigues de la Fundació, perquè puguin tenir
una segona vida.
A totes les nostres naus de donacions hi ha un espai per a la venda
i difusió del comerç just.

Taller de selecció i classificació de llibres
Els llibres es revisen i es classifiquem per temàtiques.
Posteriorment, s’exposen a les naus de donacions per tal de facilitar
la trobada del llibre desitjat.

Taller de juguetes
Netejam i recuperam juguetes a les
naus de Palma, Calvià i Eivissa.

Taller de rastre
Les donacions d’estris de la llar i rastre són netejades i
acondicionades per ser exposades a les naus de donació.

Taller de fusteria
Deixalles Sóller: els mobles són netejats, reparats i reben un tractament contra el corc.
PT1: les fustes de palets són netejades i recuperades, i realitzam mobles, cadires, horts urbans...
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Més en
l’econ
circu

nllà de
nomia
ular

Taller de deixalleria i condicionament
Seleccionam i classificam els objectes que
arriben a cada centre de prevenció.
Els netejam i reutilitzam. Els objectes irrecuperables, els enviam a la destinació ambientalment més correcta.

Taller de selecció i reutilització de roba
La roba passa per un minuciós procés de selecció i classificació
per a donar-li el millor aprofitament i el millor destí possible,
tenint en compte les mesures preventives anti-covid.

Taller de costura
La roba que ja no pot ser reutilitzada va al nostre Taller de
costura on es transforma en bosses de mà, davantals, fermalls, cortines... Aquesta feina es fa mitjançant contractes
d’inserció i amb la col·laboració de les persones usuàries
del servei ocupacional, unint així la part ambiental d’aprofitament del residu tèxtil amb la part humana de formació.
Tots els productes estan elaborats amb materials que arriben a les instal·lacions de Deixalles (retalls de roba, cremalleres velles, llana, botons...).

Taller d’Aparells Elèctrics i Electrònics
Revisam, reparam, netejam i pintam petits aparells i
làmpades per a ser reutilitzats.
Els que no poden ser reutilitzats són portats a un
gestor autoritzat per a possibilitar el reciclatge dels
seus components.
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Serveis de recollida
de voluminosos
Gestió de Parcs Verds
Tenim signats convenis amb ajuntaments per a la recollida d’objectes voluminosos de procedència domèstica, i per
a la gestió de parcs verds. Aquestes serveis es realitzen amb l’empresa d’inserció “Deixalles Serveis Ambientals”,
mitjançant reserva de mercat.

Recollida de voluminosos
MANCOMUNITAT
DEL RAIGUER

ESPORLES

FELANITX

Núm. recollides

Unitats recollides

Kg recollits

2.441

4.964

347.480

763

2.670

186.935

2.460

8.610

809.340

Parcs verds / Deixalleries
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Les nostres naus
i botigues
L’equip de l’Àrea Comercial de la Fundació Deixalles es preocupa per millorar l’autosostenibilitat dels diferents projectes socials i ambientals en els quals estem treballant.
A les botigues i naus de donació de Fundació Deixalles pots trobar els objectes que s’han reutilitzat als nostres
tallers socials i ambientals. La seva recuperació afavoreix la formació i ocupació de les persones usuàries dels itineraris prelaborals. Així, tancam el cicle i posam a la disposició de les persones consumidores els objectes recuperats,
seguint els principis de l’economia circular.
En el 2021 hem tingut dues fites importants:
• Canvi d’ubicació de la nau de donacions d’Eivissa: que ens permet una major integració entre el treball social realitzat en els nostres tallers i la nau de donacions. Gaudim ara de major amplitud, unes instal·lacions
millor condicionades i un espai més acollidor per a la clientela.
• Obertura de la nostra botiga en línia: que ens permet trencar amb els límits de la insularitat i poder donar una
segona vida als nostres materials més selectes en qualsevol lloc del món.

Botiga online: https://deixalles.org/tienda/ca/
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TIRME

Planta de selecció d’envasos lleugers
A la planta de selecció d’envasos lleugers i matèria orgànica, gestionada per TIRME, en virtut d’una
concessió administrativa del Consell de Mallorca, realitzam tasques com a operaris/es de recepció,
preparació, selecció i tractament de residus, conciliant la vessant productiva amb la inserció social.
El 2021 hem continuat l’encomana de gestió que ens permet contribuir al reciclatge d’envasos lleugers
mentre cream espais de feina dignes per als contractes d’inserció i per a col·lectius vulnerables.
• Hem processat més de 25.000 tones d’envasos lleugers
• Hi han treballat 35 persones (13 dones / 22 homes)
• El 80% de la plantilla procedeix de col·lectius vulnerables
• La plantilla compta amb el suport d’una tècnica social
• 24 Contractes inserció
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MAC Insular
Planta de tractament de residus de
construcció i demolició, voluminosos i
pneumàtics fora d’ús (PT1)
A la planta de selecció de residus de construcció i demolició i residus voluminosos, gestionada per
MAC Insular, en virtut d’una concessió administrativa del Consell de Mallorca, realitzam tasques com
a operaris/es de recepció, preparació, selecció i tractament de residus, conciliant la vessant productiva
amb la inserció social.
Hem continuat amb la transformació dels espais de feina existents per a contractes d’inserció dins
l’empresa d’inserció Deixalles inserció i triatge EISL. Durant el 2021, 10 contractes d’inserció han ajudat
a les tasques.
MATERIALS: 381.615 tones de materials
(RCD+RV+NFU+RAEE)
Residus
Enderrocs
voluminosos

NUF

RAEE

T

338.938

19.585 3.507 17.000

A la PT1 hi ha un taller de reparació de RAEEs i fusteria en
què s’han preparat per la reutilització un total de 21.036 kg.

Total RAEE
Mobles
Rastre
TOTAL

PXR (Kg)
8.260
14.400
1.670
24.330

Unitats
253
788
101
1.044
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Treballam en xarxa

Som socis de les següents xarxes:
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25 anys
fent feina a
Deixalles

La
jubilació
Ana Correa

Liliana
Deamicis
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Ingressos / Despeses
COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
INGRESSOS / DESPESES

Empresa: Fundació Deixalles
Període: de gener a desembre 2021

Compte de Pèrdues i Guanys		

2021

% s/ Ing.2021

Ingressos per les activitats		

7.343.892,03

100,46%

a) Vendes
b) Prestacions de serveis

413.854,80

5,64%

3.228.493,38

43,96%

c) Donacions i altres ingressos per a activitats

2.142.386,48

29,17%

d) Altres subvencions, donacions i llegats incorporats al resultat

1.592.864,28

21,69%

e) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts

Despeses d’explotació
1. Ajudes concedides i altres despeses
2. Variació d’existències

-33.706,91

-7.202.464,48

-98,07%

-192.348,31

-2,62%

3.976,14

0,05%

-778.109,57

-10,60%

-5.064.465,42

-68,96%

6. Altres despeses d’explotació		

-1.096.154,86

-14,93%

7. Amortització de l’immobilitzat		

-123.979,33

-1,69%

51.681,52

0,70%

3. Aprovisionaments (Compres + Contractes d’inserció)
4. Altres ingressos de les activitats				
5. Despeses de personal		

8. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat

0,00%

9. Altres resultats				
A.1) RESULTATS D’EXPLOTACIÓ		

141.427,55

1,93%

A.2) RESULTAT FINANCER

105.895,34

-1,44%

A.3) RESULTAT ABANS DE L’IMPOST			

105.895,34

-1,44%

35.532,21

0,48%

A.4) RESULTAT DE L’EXERCICI			

Autonomia financera pròpia
Cal destacar el resultat econòmic positiu previst per l’any 2021, després d’una crisi sanitària i econòmica derivada
de la pandèmia COVID-19 que va afectar de forma important l’activitat de l’entitat Fundació Deixalles durant l’any
2020, degut principalment a la paralització durant 3 mesos de gran part de la seva activitat.
Aquesta millora també és important, pel canvi de procediments i processos que l’entitat DEIXALLES ha iniciat arran
de la nova situació econòmica viscuda, el que ha permès millorar la seva eficiència i productivitat.
La congelació salarial pactada per l’any 2021, amb la col·laboració dels Comitès de treballadors, ha permès i afavorit
aquesta recuperació.
Durant l’any 2021 s´ha donat un increment d’ingressos d’un 10%, en relació a l’exercici 2020.
Destacar així mateix l’increment de la partida de subvencions rebudes per part de l’Administració pública, amb un
percentatge del 21,6% damunt els ingressos. Quantitat que s’ha vist incrementada en un 31,21% respecte a l’any
anterior. Encara així es pot considerar, que aquesta dependència de les subvencions públiques rebudes, es manté
estable com ve essent habitual els darrers anys.
L’increment de despeses de l´exercici 2021 respecte a l´exercici 2021, ha estat del 6,3%, corresponent principalment
a la partida de costos de personal i altres despeses d’explotació, principalment dels arrendaments i subministres,
amb un increment del 6,1% i 9,9%, respectivament.
Recalcar que les despeses de personal, ajudes, beques i costos dels contractes d´inserció suposen un 81,79% dels
ingressos de l´entitat.
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Agraïments

Moltes
gràcies!

A les moltes persones, entitats i empreses que han donat els seus objectes per a la reutilització i el reciclatge,
i que ens permeten continuar amb els nostres objectius d’inserció laboral i contribueixen a la construcció
d’un món millor, més sostenible i més just.
Al Consell Assessor: Càritas Mallorca, PIMEM, i al Govern de les Illes Balears.
A les conselleries de Treball de Model Econòmic, Turisme i Treball ( DG de Model Econòmic, Turisme i Treball;
DG Treball i Salut Laboral; DG de Promoció, Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular; SOIB);
de Serveis Socials i Espots (DG Planificació, Equipaments i Formació, DG de Serveis Socials, DG d’Atenció a
la Dependència, DG Cooperació, Servei d’Atenció a la Discapacitat); de Medi Ambient i Territori (DG Residus
i Educació Ambiental),de Transició Energètica, Sectors productius i Memòria Democràtica (Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears); Conselleria D’Educació i Universitat.
Als Ministeris de Justícia, al Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de Mallorca i Eivissa; i al de
Drets Socials i Agenda 2030, a l’Euroregió Pirineus-Mediterrània i a la Oficina Nacional de Prospectiva i Estrategia.
Al Consell de Mallorca, als departaments de Sostenibilitat i Medi Ambient; de Drets Socials; de Promoció
Econòmica i Desenvolupament Local; de Cultura, Patrimoni i política lingüística; al Fons Mallorquí de Cooperació; i a l’IMAS.
Al Consell d’Eivissa, al Departaments de Benestar Social i Recursos i Humans; al Departament de Presidència
i Gestió Ambiental.
Als ajuntaments mallorquins d’Alaró, Alcúdia, Andratx, Artà, Binissalem, Bunyola, Calvià, Campos, Capdepera, Consell, Deià, Esporles, Felanitx, Fornalutx, Inca, Llucmajor, Manacor, Mancor de la Vall, Marratxí, Muro,
Palma, Pollença, Porreres, Sant Llorenç, des Cardassar, Santa Maria, Santanyí, Sencelles, Ses Salines, Sóller,
Son Servera, Valldemossa, a la Mancomunitat del Raiguer (Campanet, Santa Maria, Alaró, Binissalem, Mancor de la Vall, Lloseta, Búger, Selva, Consell).
Als ajuntaments eivissencs d’Eivissa (Vila), Sant Antoni de Portmany, Sant Josep de sa Talaia, Santa Eulària des Riu.
A les Fundacions i empreses privades i públiques que han col·laborat amb la nostra tasca social i ambiental:
a les fundacions Barceló, la Caixa i Sa Nostra; a la UIB; a les empreses públiques Calvià 2000 i Emaya; i a
les empreses Adalmo, Ambilamp, Bauhaus, Blau Hotels, Blipvert, BNIClass, BSH Electrodomésticos, Bureau
Veritas, C&A, Ca Na Negreta, Carretillas Palma, Capital Humano, Candelsa, Club Pollentia, Coanegra, Destino, DSKconsulting, Ecoclean Ibiza, Ecoembes, Ecolec, Ecotic, Empresas Palou, Endesa, Eroski, Es Fogons de
Plaça, Extraspace, Exclusives Miró, Flor de Sal, Fontsana Soller, Gemax, Giref, , Grupo Barco, Grupo Damm,
Grupo Mambo, Grupo Masa, Grupo Tragsa, Hacienda Na Xamena, H10 hotels, Hipercentro, Hotel Escalas,
Hoteles Globales Incanet, Interactiva, Ikea, Iss, Jardineria Pujol, Juguettos, Kiabi, Macinsular, Marriot Vacation
Club, Melchor Mascaró, Mitie, Monge Shoes, Nivia Born, Ona Tendes, Organic, Palladium Hotel group, Palma
Aquarium, Pau Català, Plante Space, Poraxa, Puro Group, Recyclia, Restaurante Mesón Son Ferrer, Ricart
Electrodomèstics, Roig Marí Ingenieros SL, Santi Taura, Savills Aguirre Newman Arquitectura SAU, Seasafe,
SRCL Consenur, Temps lliure, THB hotels, Terracycle de Espanya, Tirme, Tui Magic Life, i Value Group.
A moltes entitats i xarxes amb les quals hem treballat mà a mà: AERESS, per compartir la inquietud de la
reutilització i la reserva de mercat en la legislació de residus; REAS, per compartir els valors de l’economia
solidària; EAPN IB, per compartir el camí de la lluita contra l’exclusió; FOQUA, per acompanyar-nos en la millora dels serveis per a les persones amb malalties mentals; a Fundació Rezero per convidar-nos a compartir
històries de prevenció; a les xarxes del Tercer Sector per ser-hi; i a les entitats socials amb les quals hem
compartit camí: Aliança Mar Blava, Apfem, Aspanadif; Bisbat de Mallorca, Càritas Eivissa, Càritas Mallorca,
Chambre Régionalle de l’Economie Sociale et Solidarie Occitanie, Conservatori Professional de Música i
Dansa de Mallorca, ESAC (Equip de Seguiment assertiu Comunitari), Escola d’Art i Superior de Disseny de les
Illes Balears, Federation des entreprises d’inserthion Occitanie, Fundació Aldaba, Fundació Social La Sapiència, Fundació Tutelar Germanes de la Caritat, Modacc, Parròquia de Felanitx, Ràdio Tortuga Mallorca de Radio Calvià, Rotari Internacional Calvià, Servei Ocupacional Girasol, Servei Ocupacionals Sa Riera, Solidança,
Teatre Municipal de Palma, 3 Salut Mental, Unitat de Salut Mental de Palmanova-Santa Ponça.
A Colonya Caixa Pollença, FIARE banca ètica cooperativa, a TriodosBank, a LaCaixa .
Als nostres assessors que ens acompanyen en el dia a dia de la gestió: Aina Ribas, Carlos del Castillo, Vicenç
Ribas i Maite Oms.
A totes les persones voluntàries que cada dia aporten el seu granet d’arena que ens permet continuar amb
els nostres objectius d’inserció sociolaboral.
Al les persones prestadores dels bons solidaris que des de fa temps recolzen l’entitat en la seva part financera.
Memòria 2021
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Recollides gratuïtes a domicili
900 77 22 11 - info@deixalles.org
Serveis Centrals
Carrer de Son Gibert, 8A
07008 Palma
Tel. 971 479 211
fundaciodeixalles@deixalles.org

Serveis de Gestió de Residus
Carrer de Son Gibert, 8A
07008 Palma
coordinacioenvasos@deixalles.org
coordinacioenderrocs@deixalles.org

Xerrades i tallers d’Educació Ambiental
Carrer de Son Gibert, 8A
07008 Palma
Tel. 971 477 239
areaambiental@deixalles.org

Empreses d’Inserció
Carrer de Son Gibert, 8A
07008 Palma
Tel. 678 405 558
dsagerencia@deixalles.org

Deixalles Palma
Carrer del Cedre, 9.
07008 Palma
Tel. 971 472 211
deixallespalma@deixalles.org
àrea social tel 971479440
areasocial-palma@deixalles.org

Deixalles Felanitx
Carrer d’Antoni Maura, 30
07200 Felanitx
Tel. 971 582 710
deixallesfelanitx@deixalles.org

Deixalles Sóller
Carrer del Desviament, 48.
07100 Sóller
Tel. 971 634 837
deixallessoller@deixalles.org
Deixalles Capdepera
Carrer dels Fusters, 12-13.
07580 Capdepera, Pol. Capdepera
Tel. 971 829 590
deixallesllevant@deixalles.org

Deixalles Ponent
Carrer d’Alacant, 9
07184 Calvià, Pol. Son Bugadelles
Tel. 971 698 422
deixallescalvia@deixalles.org
Deixalles Inca
Carrer dels Teixidors, 10
07300 Inca, Pol. Can Matzarí
Tel. 971 500 877
deixallesinca@deixalles.org

Deixalles Manacor
Carrer Creuers, 17
07500 Manacor
Tel. 971 846 498
deixallesmanacor@deixalles.org

Deixalles Eivissa
Avda. des Llauradors, 49
07816 Sant Rafel (Sant Antoni de
Portmany) Pol. Montecristo
Ctra. Eivissa-Sant Antoni Km 3,8
Tel. 971 191 118
deixalleseivissa@deixalles.org

Botiga Blanquerna (Palma)
Carrer de Blanquerna, 5
07003 Palma
Tel. 971 756 436
blanquerna@deixalles.org

Botiga Plaça Madrid (Palma)
Carrer de Pasqual Ribot, 1
07011 Palma
Tel. 971 778 108
plmadrid@deixalles.org

www.Deixalles.org

