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La Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i Adolescència Balear –FEIAB– va ser 
fundada l’any 2003 i  agrupa 12 entitats d’atenció a la infància i a l’adolescència en 
situació de risc o de desprotecció que, entre d’altres comeses, gestionen centres 
residencials per a menors amb mesura jurídica de protecció. 

Les entitats que formen la FEIAB agrupen un total de 237 places residencials 
distribuïdes en un total de 21 centres residencials, a l’Illa de Mallorca, en els que hi 
treballen 206 persones. 
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Les entitats són: 

• Associació Pare Montalvo. 
• Associació Grup d’Educadors de Carrer i Treball amb Menors -GREC- 
• Centre Mater Misericordiae  
• Llar Betlem (Congregació de Germanes de la Caritat de Sant Vicenç de Paül) 
• Llars el Temple (Congregació de Religioses Terciàries Trinitàries) 
• Fundació Minyones 
• Fundació Natzaret 
• Intress (Institut de Treball Social i Serveis Socials) 
• Jorbalan (Adoratrius Esclaves del Santíssim i la Caritat) 
• Patronat de l'Agrupació Pro-Minusvàlids Psíquics de la Comarca d'Inca. 
• Associació Ames 
• Fundació Aldaba 

 

La Junta de Federació està integrada per representats de cada una de les 
associacions i és l’òrgan de decisió. 

La finalitat primordial de la FEAIB és la de “donar veu al menors en situació de 
desprotecció i de risc social”; fer visibles a la societat i a les administracions 
competents les dificultats i necessitats dels infants i joves que, per diverses causes 
lligades gairebé sempre a problemes de desestructuració familiar, es troben en 
situació d’alta fragilitat social. I també donar a conèixer com són avui en dia els 
centres o pisos que acullen a aquests tipus de nins i al�lots, de tal forma que es 
coneguin i, per tant, vagi desapareixen la idea de “reformatoris” que encara planeja 
en alguns sectors de la nostra societat. 

A més a més, la FEIAB es planteja treballar per: 
 

a) Representar i promocionar els interessos educatius, socials i 
econòmics dels seus associats perquè puguin oferir a la societat un servei de 
qualitat. 
 
b)  Defensar la professionalitat i la qualitat de l'atenció als infants i a la 
joventut. 
 
c) Investigar i treballar per fomentar i donar suport a la creació de 
recursos adients a les necessitats dels infants i la joventut en situació de 
risc social i/o desemparament. 
 
d) Ser una eina al servei del seus associats per la millora dels serveis, 
impulsant: 
    . La formació  del personal 
    . La prestació de serveis d'informació, assessorament i orientació. 
    . L’intercanvi d'experiències. 
    . La coordinació de projectes comuns. 
 
e) Treballar per tal d'aconseguir un marc jurídic i legal que permeti 
establir la situació de dret adient a les entitats federades. 
 
f)  Intercanviar i promoure les bones pràctiques. 
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Per això, la FEIAB proposa a les diferents administracions competents la creació 
d’una taula de treball conjunta per treballar temes com: 
 
o Forma contractual més adequada. 
o Estudi per a la definició de mínims d’un centre residencial pel que fa a la 

plantilla de personal, projecte educatiu de centre i infrastructures que comporti 
la publicació d’un decret de centres de menors, inexistent a la nostra comunitat 
autònoma. 

o Fer un estudi econòmic per a l’establiment del preu real plaça/dia 
o Definició de funcions  i competències del Servei de Menors i dels centres, i 

sistema de relació i coordinació, definint circuits i procediments. 
o Participació en programes de formació conjunts. 
o Estudi d’altres actuacions i programes alternatius. 
 
 


