
MISCEL·LÀNIA
NÚMERO 50/ ANY 2008/2007



 

 

Núm. 50 Programes socials a les Illes Balears de 
l’Obra Social de “la Caixa” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programes socials a les Illes Balears 
 
 

 
 

Obra Social de “la Caixa” 
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Objectiu: 
 
L’objectiu de l’Obra Social de “la Caixa” quan posa en marxa les iniciatives 
socials no és en cap cas substituir l’acció pròpia de govern, sinó 
complementar-la en aquells punts i en aquelles línies en què els esforços de 
l’administració necessiten d’un reforç de la iniciativa privada, amb l’objectiu 
d’arribar conjuntament més aviat i més eficaçment a tots aquells col·lectius 
que més ho necessiten. Aquesta col·laboració entre Obra Social de “la 
Caixa” i les institucions públiques es plasma en convenis de col·laboració 
que fan factibles i resolutives totes aquestes propostes que redunden en 
una major eficàcia dels programes socials. 
 
Programes socials actius a les Illes Balears: 
 
CaixaProinfància 
 
Se centra en la lluita contra la pobresa, i més concretament contra la 
pobresa infantil. L’Obra Social de “la Caixa” atorga ajudes a famílies amb 
risc d’exclusió social per un valor de més de 41 milions d’euros.  

Dirigit a famílies amb menors (de 0 a 16 anys). 
Les entitats socials col·laboradores s’encarreguen d’identificar i avaluar 

els beneficiaris potencials del programa. Els serveis i les ajudes materials es 
financen a través dels Xecs Proinfància, avaluats per “la Caixa”, que es 
canvien per serveis psicosocioeducatius i els productes de primera 
necessitat prescrits en la xarxa d’establiments comercials col·laboradors. 

També compta amb una oficina tècnica per donar suport a la gestió, 
control i supervisió del programa. 

 
 

L’any 2007 a les Illes Balears, 561 ajudes 
 

 
Incorpora. Integració de persones en risc d’exclusió social 
 
Es tracta d’un programa d’Inserció laboral adreçat a persones amb 
dificultats per trobar feina. Es compta amb la col·laboració d’empreses que 
han assumit els principis de responsabilitat social corporativa. 

Un insertor laboral és la figura clau del projecte: s’encarrega de tutelar 
el procés de formació i d’acompanyar les persones inserides, a més de 
resoldre possibles conflictes i fomentar l’adhesió de nous empresaris al 
programa. 
Incorpora col·labora també amb la xarxa financera de “la Caixa”, els 

professionals que hi treballen coneixen el teixit empresarial més pròxim i 
actuen de mediadors entre els empresaris i els insertors laborals. 

També dins el 2007 s’han ofert cursos universitaris de formació als 
insertors. 
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L’any 2007 a les Illes Balears: 

 
* 7 entitats d’inserció 

* 207 persones inserides laboralment 
* 111 empreses vinculades al programa 

 
 
Prevenció de la dependència 
 
El programa organitza tallers de manteniment i d’estimulació física, 
cognitiva i sensorial. També orienta aquelles persones majors que ho 
desitgen per tal que puguin realitza fer els exercicis en el seu propi domicili. 
L’Obra Social de “la Caixa” ha editat un DVD que distribueix gratuïtament a 
través de la xarxa d’oficines.  

També s’ha creat una flota de microbusos adaptats per facilitar a les 
persones amb problemes de mobilitat l’assistència als tallers. 
 

L’any 2007 a les Illes Balears: 
 

* 50 tallers 
* 596 participants 
* 5 microbusos 

 
Programa d’Immigració 
 
Compta amb una xarxa de mediadors interculturals que treballen amb la 
finalitat de facilitar el diàleg entre la població d’acollida i els immigrants, per 
tal d’afavorir la convivència i la cohesió social. 

Una oficina virtual permet als membres de la xarxa consultar, compartir i 
clonar documentació i experiències. Aquesta eina també facilita la 
comunicació entre els mediadors i la Fundació “la Caixa”. 

També es posa a l’abast de les persones immigrades recursos 
d’informació que faciliten el seu coneixement i la integració en la nostra 
societat. 

S’han editat les publicacions següents: 
 
* Guia d’acollida Com és aquest país? Informació útil per a les persones 
immigrades i els nous residents. S’ha publicat en 8 idiomes (castellà, 
francès, xinès, rus, romanès, anglès i urdu) 

* Directori de les associacions de persones immigrades. 
 
A més, s’han posat a disposició dels immigrants 24 punts d’atenció 
informativa, distribuïts en les associacions de tot el territori espanyol. 
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El 2007, també s’ha iniciat la mediació intercultural en l’àmbit sanitari, amb 
un programa pilot per a millorar la comunicació entre els professionals de la 
salut i els nous residents. 
 

L’any 2007 a les Illes Balears: 
* 4 mediadors 

* 1 Punt d’atenció informativa 
 
 
CiberCaixa hospitalàries 
 
Són espais lúdics i educatius situats en els hospitals infantils. La seva 
finalitat és minimitzar l’impacte que suposa per als infants malalts i els seus 
familiars una estada prolongada a l’hospital. 

S’intenta afavorir el desenvolupament social i afectiu de les persones 
que hi participen, mitjançant recursos i activitats, entre els quals destaca la 
possibilitat d’utilitzar les noves tecnologies. 

Cada CiberCaixa disposa d’un espai dedicat a la informàtica, d’un espai 
infantil i d’una zona destinada a la lectura i als audiovisuals, així com un 
espai de relació familiar que facilita la comunicació. 

L’Obra Social de “la Caixa” programa en les CiberCaixa activitats 
específiques d’oci i de formació, que els nins poden realitzar tot sols o amb 
la participació d’un adult. 
 

L’any 2007 a les Illes Balears 
CiberCaixa en funcionament en 3 hospitals: 

* Hospital de Manacor (Mallorca) 
* Hospital de Son Dureta (Palma) 
* Hospital de Son Llàtzer (Palma) 

Visites: 6.772 
 
 
 
 


