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LA NOSTRA TRAJECTÒRIA 

L'Associació Estel de Llevant es va constituir l'any 1996 a la comarca de Llevant amb 

l'objectiu de millorar les condicions personals, socials i laborals de les persones amb 

problemes de salut mental i el de les seves famílies en l'entorn comunitari on viuen. 

L'aposta per un enfocament fonamentat en la salut, amb un model d'atenció 

integrador i comunitari i que reverteix en beneficis a la comunitat són les 

característiques definitòries de la tasca de l'Associació. 

En els seus inicis un grup de familiars i persones voluntàries van cedir el seu temps i la 

seva experiència realitzant diferents activitats de naturalesa artística que es 

desenvolupaven en un local cedit per l'església, aquests tallers tenien com a fi trencar 

l'aïllament de les set primeres persones ateses. 

L'Ajuntament es fa ressò de les creixents necessitats de l'Associació a causa de 

l'augment d'activitats i de persones ateses, i el 1999 lloga un nou local, que el 2001, 

mitjançant un conveni entre Estel, l'Ajuntament i la Unitat Comunitària de 

Rehabilitació (UCR), és compartit entre els dos serveis amb l'objectiu últim de millorar 

les sinergies entre tots dos i facilitar la integració sociocomunitària. 

El 2005 es crea un servei d'assistència a domicili, que permet la contractació de dues 

infermeres com a primeres professionals de l'entitat. Des d'aquest servei, que ha 

continuat fins al moment present, s'atén a les persones amb problemes de salut 

mental en el seu propi domicili i entorn comunitari i familiar. El principal objectiu és 

augmentar les seves capacitats i autonomia i crear un vincle amb l'entitat. 

A partir d'aquest nucli inicial es desenvoluparan progressivament els serveis de club 

social i de centre de dia, que des de l'any 2015 es reconverteix en Servei Ocupacional, 

continuant amb l'aposta per un model on la reinserció social i laboral van juntes de la 

mà, generant un alt nivell de flux de persones usuàries i evitant la tendència a la 

cronificació. 
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Paral·lelament, davant la demanda de treball d'un important nombre de persones 

usuàries, el 2008 es crea un servei d'inserció laboral amb el suport del Servei 

d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB). 

En la mateixa línia de treball l'associació crea un Centre Especial d'Ocupació (CEO) en 

l'any 2010, que realitza diferents activitats laborals tant per institucions públiques com 

a clients privats, relacionats amb jardineria, obra, neteja de platges, gestió de 

pàrquings públics , neteja de domicilis i llocs públics. Durant aquests anys, s’ha apostat 

per la creació de línies empresarials innovadores, iniciant-se l’any 2020 la posada punt 

d’un projecte de producció d’infusions i tes ecològics, que amb el nom de T’Estim s’ha 

posat en funcionament aquest any 2021. 

En la seva contínua adaptació a les necessitats emergents, l'Associació ha dut a terme 

en diferents moments accions i programes vinculats a la formació ocupacional, 

desenvolupant a l'actualitat un Programa de Formació Dual de la família de jardineria i 

viverística que combina formació teòric - pràctica amb treball remunerat en el centre 

especial d'ocupació. El 2020 es va iniciar la Formació Dual dirigida a joves, amb o sense 

discapacitat. 

L’any 2018 es posa en funcionament el Servei de Suport a l’Habitatge, que permet 

cobrir una necessitat fonamental com és el suport a les persones al seu propi domicili i 

entorn, evitant la institucionalització i assegurant la provisió de les necessitats 

bàsiques, així com també preparant a les persones per a una vida més autònoma a la 

seva llar i a la comunitat. 

En aquest any 2018 es crea també el Servei d'atenció integral i promoció de 

l'autonomia (Visibles). Neix per donar resposta a les persones que no es troben ateses 

per la xarxa de salut mental o altres dispositius, amb la intenció d’orientar i donar 

suport per a millorar la seva autonomia i la incorporació als serveis socials i sanitaris 

més adients. 
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El gener de 2019 comptam amb el Servei d’Habitatge Supervisat, que cobreix les 

necessitats residencials de persones que requereixen un suport continuat per a la seva 

autonomia personal i social.   

De forma complementària i transversal a aquests serveis, l'entitat ha apostat des del 

primer moment per la participació i l'atenció a les famílies amb la pretensió d'estar a 

prop d'elles i oferir-los ajuda professional especialitzada per superar les dificultats que 

planteja en el si familiar la malaltia mental. Aquesta aposta s’ha consolidat l’any 2020 

com Servei d’Atenció a les Famílies, amb l’objectiu de donar suport individual i/o 

grupal a totes aquelles famílies que ho necessitin. 

A més, mitjançant activitats de conscienciació per a la comunitat es cerca la 

desestigmatització social i augmentar la comprensió i coneixement social sobre els 

efectes que provoca la malaltia mental en la persona. 

Actualment, aquests serveis es duen a terme en forma d'itinerari de serveis 

individualitzat, amb la persona com a eix central d'actuació, amb l'objectiu de cobrir al 

màxim les seves necessitats des de la socialització i la ruptura de l'aïllament fins a la 

plena inserció social i laboral.  
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2021 

Durant l’any 2021 ens hem continuat adaptant a les mesures de normativa sanitària i 

social que han anat presentant-se durant l’evolució de la pandèmia per COVID-19, 

cercant durant les successives onades formes d’atendre a les persones usuàries tot i 

les dificultats existents. 

Tots els serveis s’han mantingut operatius, incorporant les mesures sanitàries 

oportunes i les actuacions metodològiques pertinents per prestar el millor servei 

possible. Algunes d’aquestes actuacions s’han incorporat de forma permanent, o han 

augmentat i/o millorat algunes que ja es duien a terme en la prestació dels serveis, 

però que ara han passat a formar part de la normalitat, una vegada comprovada la 

seva idoneïtat.  

Així, s’han portat a terme intervencions de tipus comunitari, individual o en grups, 

desplaçant-nos als domicilis o al Municipis de les persones ateses, realitzant activitats a 

l’aire lleure o a locals cedits per les administracions públiques o altres entitats. 

De la mateixa forma, la realització de determinades activitats online s’ha incorporat en 

el dia a dia de la tasca de les i els professionals i de les persones ateses, formant ja part 

de la forma habitual d’atendre, el que ens ha conduit a millorar les competències de 

totes les persones, ateses o professionals, per tal d’adaptar-se a aquesta nova realitat. 

Aquest any s’ha portat a terme la definició d’un nou model d'atenció de 3 Salut Mental 

que inclou un Document marc del Model, un Itinerari d’atenció individual i els 

processos de treball i eines per a la seva implantació. L’equip de treball ha seleccionat i 

analitzat les experiències de distints indrets del mon, prioritzant algunes d’elles per 

aprofundir en el seu funcionament i adaptar-les a la nostra realitat.  

En aquesta línia de revisió i creació del nostre model s'han realitzat entrevistes amb 

persones usuàries i famílies i amb professionals de les entitats 3 SM i elaborat els 
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informes per tal de conèixer les opinions sobre les nostres pràctiques i la forma de 

millorar-les. 

Juntament amb el disseny del Model d’atenció s’ha efectuat la revisió i millora del 

sistema d'avaluació d'impacte de les nostres actuacions, desenvolupant la base de 

dades existents per aconseguir disposar de l’eina adequada per a la implantació del 

Model i la seva avaluació. 

Totes aquestes actuacions han confluït en un acte en el mes de novembre en el que 

han participat la major part de professionals de les tres entitats en el transcurs del qual 

s’ha realitzat la presentació del nou model i els processos i eines, incloent la nova base 

de dades. Aquest acte ha suposat la preparació per a la implantació del nou model al 

iniciar l’any 2022. 

Una altra fita important aquest any ha estat l’anàlisi i redefinició de l'àrea transversal 

d'Inserció Laboral a nivell organitzatiu i metodològic, integrant el Servei d’Inserció 

Laboral pròpiament dit, l’àrea laboral del Servei Ocupacional i el Centre Especial 

d’Ocupació, i treballant coordinadament amb el Servei de Formació Dual. En aquest 

sentit s’han reorganitzat les funcions de Direcció del Servei i dels/les Tècnics/ques 

d’Inserció, les processos de treball i les formes de coordinació entre serveis i 

professionals. També s’ha dut a terme una formació i implantació del model de 

Competències en el mon laboral. 

També es pot destacar la organització i posada en funcionament del Projecte 3 

Circular, finançat pel CEPES i amb l’objectiu, juntament amb les entitats de 3 Salut 

Mental, d’analitzar i redefinir els Centres Especials d'Ocupació a nivell organitzatiu, 

metodològic i productiu, així com la creació d’una marca pròpia i la recerca de noves i 

innovadores línies productives d’iniciativa social. Aquest projecte te prevista la seva 

finalització el mes de setembre de 2022.  
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A rel de la problemàtica sorgida durant la pandèmia, ens hem proposat millorar la 

competència en noves tecnologies de les persones ateses i els/les professionals, 

desenvolupant un projecte de formació a aquests dos grups i adquirint l’equipament 

informàtic per a l’aprenentatge i pràctica posterior de les competències. 

Aquest any s’ha consolidat la formació ocupacional dirigida a persones joves amb o 

sense discapacitat, aconseguint un Projecte de Formació Dual per aquest col·lectiu per 

segon any. 

Per acabar aquet repàs del més important de l’any, destaquem la posada en 

funcionament del Projecte T'Estim de producció, elaboració, envasat i venta de tès i 

infusions ecològiques, duent a terme la preparació de la producció i el màrqueting 

durant l’any i realitzant la presentació pública de la marca en el mes de novembre. A 

més, el Projecte ha obtingut l’acreditació ISO 14001 de gestió mediambiental.  
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LA NOSTRA IDENTITAT 

MISSIÓ 

La raó de ser d’Estel és acompanyar amb calidesa a les persones per preservar i 

millorar la seva salut mental: 

 Empoderant a les persones usuàries i les seves famílies. 

 Promovent el seu desenvolupament personal, social i emocional per viure una 

vida digna. 

 Visibilitzant i rompent barreres cap a la salut mental. 

 Impulsant una societat saludable. 

 

VISIÓ 

La nostra VISIÓ pels propers anys és: OBRIM EL NOSTRE UNIVERS...MÉS QUE MAI 

I per aconseguir-la desenvoluparem les 4 següents grans línies de treball: 

1.- Model d’atenció. Desenvoluparem un Estil Estel amb els eixos: Acompanyar, Menys 

medicació i més amor, Amb el cor, Autogestió, Ciutadans de ple dret, Empoderar...i 

més. 

2.- Autofinançament. Ens permetrà tenir independència i poder diversificar serveis i 

prestacions no contemplades a les carteres de serveis actuals, independentment 

d’aspectes com la certificació de discapacitat i altres requisits excloents dels serveis 

actuals. 

3.- Investigació i innovació. Recercarem nous models i formes d’atenció i posarem en 

valor els resultats d’allò que feim. 

4.- Feina amb i a la comunitat. Tendrem més presència i obertura a la comunitat, 

potenciant la integració, la prevenció, la difusió, la visibilització i la conscienciació.  
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VALORS 

Respecte a l’atenció a les persones 

 Empoderament: acompanyam a les persones potenciant la seva participació activa, 

els seu dret a escollir i la seva autonomia. La persona usuària és la protagonista de 

la seva vida. 

 Horitzontalitat: promovem una escolta activa i l’equilibri de poder en les relacions 

amb les persones ateses.  

 Dignitat: estam compromesos amb les persones i amb el respecte i defensa dels 

seus drets. 

 Tracte excel·lent, afectuós i respectuós: tractam a les persones amb empatia, 

comprensió, calidesa, proximitat i accessibilitat. 

 Potenciació de la salut mental front a la malaltia. 

Respecte a la nostra actuació com organització 

 Transparència en la nostra activitat: en la prestació de serveis, la gestió econòmica, 

fiscal i legal i la gestió dels recursos. 

 Confiança: generam seguretat en els nostres grups d’interès. 

 Comportament ètic i honestedat en les actuacions que realitzam. 

 Qualitat i eficiència: treballam per la millora continua en tot allò que feim. 

 Obertura: estam oberts al mon i a la comunitat, a formes de ser, de fer i de pensar. 

 Innovació: potenciam nous serveis i noves formes de fer, així com les millors 

pràctiques en la prestació de serveis i la realització dels nostres processos. 

 Treball en equip i en xarxa com eix fonamental de la nostra feina. Tots i totes 

aportam: professionals interns i externs, persones usuàries i famílies, voluntariat i 

comunitat. 

 Motivació de les i els professionals en la realització de les seves tasques, propiciant 

un clima de diàleg, proper i amb sentit de l’humor. 

 

COMPROMÍS DE QUALITAT I PROTECCIÓ AMBIENTAL 

La Direcció de l’Associació Estel de Llevant estableix una política de qualitat i ambiental 

que proporcioni un marc de referència per a establir i revisar els objectius de gestió 

(qualitat i ambientals) que compromet a l'entitat en el seu conjunt i a totes les 

persones membres a complir amb els requisits del sistema implantat i a millorar 

contínuament la seva eficàcia, sempre en el marc de la missió general de l'organització. 
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L’Associació Estel de Llevant estableix els seus compromisos sota la premissa del 

compliment de les Normes UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015 i dels 

requisits legals i reglamentaris als quals està subjecta. Així, la direcció i el personal de 

l'Associació es comprometen a consolidar una gestió basada en la transparència, la 

protecció ambiental i la minimització de la contaminació, la qualitat i l'eficiència, que 

es reflectirà en les àrees, serveis i qualsevol actuació a través de: 

 El seguiment constant de les necessitats, expectatives i demandes de les 

persones amb problemes de salut mental per a ajustar la nostra intervenció. 

 L'atenció a través de professionals pròxims, coneixedors de les necessitats 

específiques de les persones amb problemes de salut mental. 

 La informació i formació del personal de l’Associació, afavorint la seva 

implicació en la MISSIÓ i un bon clima laboral. 

 La dotació de mitjans i metodologies que afavoreixin l'acompliment de la labor 

professional.  

 L'establiment de mecanismes de participació i avaluació que afavoreixin 

processos de millora contínua. 

 La millora de la gestió, en la doble vessant de la Qualitat i el Medi Ambient sigui 

un compromís de totes les persones que formen Estel de Llevant. 

 Compromís amb la protecció del medi ambient, fent prevenció de la 

contaminació i adaptant les nostres actuacions a la minimització dels nostres 

impactes ambientals negatius. 
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ELS SERVEIS 
Servei Ocupacional 

Servei d'atenció diürna que dóna suport a les persones amb discapacitat per diagnòstic 

de salut mental que necessiten organització, supervisió i assistència en la realització de 

les activitats de la vida diària, així com suport en el procés d'adquisició i 

desenvolupament d'habilitats bàsiques i adaptatives personals, socials i prelaborals per 

aconseguir dins de les seves possibilitats la màxima integració sociolaboral. 

Destacam que el servei ocupacional durant el 2021 ha pogut recuperar al seva activitat 

habitual després de la pandèmia. A més ha mantingut un alt nivell de mobilitat de 

persones ateses. També destacar el canvi dels plecs tècnics amb l’augment de la ràtio 

de tècnics més que necessari per una millor atenció al servei donada la complexitat i 

heterogeneïtat del perfil ates.  S’han atès un total de 118 persones, amb 17 baixes i 16 

altes del servei. 

Servei d’Inserció Laboral 

Dirigit a persones amb trastorn mental motivades per dur a incorporar-se al mon 

laboral, mitjançant la metodologia de Treball Amb Suport. Es realitzen treballs 

preparatoris de la persona abans de la seva incorporació, recerca d'ofertes de feina, 

suport i seguiment intensiu del procés d’inserció a la pròpia empresa. 

El servei d'inserció laboral parteix d'una metodologia que treballa amb les 

competències i potencialitats de la persona a partir de les quals es cerca garantir la 

millor integració al món laboral, així com també garantir un perfil amb competències 

per a l'empresa. 

El 2021 Hem continuat adaptant-nos a una nova manera de comunicar-nos amb les 

persones usuàries i amb el teixit empresarial mitjançant les xarxes socials. Alhora hem 

realitzat seguiments per videotrucades, adaptar els tallers de grup a tallers en línia i 

realitzar sessions de zoom o skype, entre d’altres aplicacions, ha suposat també tot un 

repte en l’adaptació a les noves circumstàncies. 

Formació Dual 

Conjunt d’accions formatives destinades a afavorir la formació en un certificat de 

professionalitat i habilitats transversals per a la inserció laboral, en un règim 

d'alternança d'activitat laboral retribuïda en una empresa amb activitat formativa 

rebuda en un centre de formació acreditat en el marc del sistema de formació 
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professional per a l'ocupació. El 2021 s’han impartit cursos de Formació Dual al 

col·lectiu de persones amb discapacitat per salut mental i dues accions formatives 

dirigides a joves. S’han aconseguit els següents resultats en quant a alumnes que 

obtenen certificat: Programa Salut Mental 83,33%; Programa Mixtes (Joves) 90%; 

Programa Estratègics 53,84%. 

Centre Especial d’Ocupació 

Espai de treball protegit format per persones  amb discapacitat que treballen amb la 

supervisió de personal especialitzat amb l'objectiu d’entrenar les seves capacitats per 

al món del treball a la vegada que gaudeixen d’un contracte remunerat. Des del Centre 

Especial d’Ocupació es desenvolupen diferents línies productives, essent el nucli de 

partida d’iniciatives d’emprenedoria social i innovadores. 

El 2021 destacam l’augment de llocs de feina i la diversitat de les ocupacions respecte 

a les activitats habituals. Un dels nostres objectius és la creació de diferents tipus de 

feines, per així donar mes cabuda a diferents perfils de participants/treballadors/es. 

D’entre els projectes desenvolupats, destaquem el projecte de platges, que es 

desenvolupa de forma plurianual i que a permès el lloc de feina de sis 

participants/treballadors/es mes un encarregat, així com la neteja viària manual de 

Porreres amb una durada de 4 anys, que ha permès quatre llocs de feina de 

participants/treballadors/es més un encarregat. 

 

Servei de Suport a l’Habitatge 

És un servei de caràcter socioeducatiu que ofereix orientació i suport en el domicili i 

entorns naturals a persones amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut 

mental greu i amb necessitat de suport que viuen soles o en parella o que conviuen 

amb altres persones amb discapacitat, dependència o problemes greus de salut.  

L'any 2021 s'han anat reforçant les col·laboracions amb els diferents serveis 

comunitaris, socials i sanitaris, amb l'objectiu de facilitar la integració de les persones 

participants durant la pandèmia. A destacar que durant el 2021 no es va produir cap 

contagi a l'habitatge. 

Enguany s' han ampliat els nivells d' atenció amb l' objecte d' adaptar amb major 

eficàcia les hores d' atenció a les necessitats reals de les persones participants. 

Aquesta modificació ha permès que s'ampliï nombre de persones participants de 28 a 
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36, en poder dividir alguna de les places concertades entre diverses persones.  La 

franja d'edat amb un major nombre de persones es troba entre 46 i 55 anys. Prestem 

l'atenció en 14 municipis del Llevant mallorquí. L'any 2021 s'han donat 2 altes positives 

i 2 altes per derivació a altres serveis 

Servei d’Habitatge Supervisat 

Servei residencial en l'àmbit comunitari, organitzat en un habitatge ordinari de doble 

planta inserit en l'entorn social, el qual constitueix el domicili habitual de les persones 

que l'habiten i on conviuen persones amb discapacitat per trastorn de salut mental 

que necessiten suport assistencial, social o personal per a diverses activitats de la vida 

quotidiana. La intensitat i l'extensió del suport s'adapten a les necessitats de les 

persones que  resideixen. 

Es duen a terme prestacions completes de caràcter residencial a través de places 

concertades: allotjament, manutenció i suport en la higiene i l'autocura, activitats de 

convivència, cooperació, oci i temps lliure. Durant el transcurs d'aquest any s'han atès 

12 persones, 7 homes i 5 dones. El percentatge d'objectius dels plans de treball 

individuals aconseguits, ha pujat del 16% al 31% respecte a l'any anterior. 

Visibles. Servei d'atenció integral i promoció de l'autonomia. 

És un servei especialitzat per a persones amb discapacitat associada a un trastorn 

mental que no es troben ateses per la xarxa de salut mental. El servei desenvolupa 

actuacions de valoració, orientació i prestació de suports dirigides a promoure 

l'autonomia i la inclusió efectiva de cada persona mitjançant la coordinació amb els 

recursos de la comunitat.  

Segons el tipus de discapacitat i situació, el servei pot recolzar en diverses àrees i 

àmbits de la vida de la persona (salut, educació, treball, família, transport, protecció 

dels drets o altres aspectes). Un 68,6% de les persones ateses ha rebut un nivell de 

suport alt (12h mensuals), un 24,5% un nivell mitja (6h mensuals) i un 6,9% un nivell 

baix (4h mensuals). 

Malgrat la situació derivada de la COVID-19, al llarg de l’any s’han realitzat 4 activitats 

grupals dirigides a les persones participants i s’han portat a terme 40 accions de 

difusions presencials a Serveis de la xarxa social i sanitària. Durant l’any 2021 s’han 

atès un total de 102 persones, 51 dones i 51 homes, de les quals 82 continuen 

treballant el seu projecte de vida al servei i 12 han estat connectades amb recursos 

comunitaris especialitzats. 
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Servei d’atenció a famílies. 

El SAF neix amb la vocació d’acompanyar a les famílies de persones amb una 

problemàtica de salut mental en el seu procés i des de la participació i la col·laboració, 

treballant per afavorir l’enfortiment i el desenvolupament de xarxes de suport familiar, 

social i comunitari, i oferint tot un conjunt d’actuacions encaminades a 

l’acompanyament, al benestar i a l’empoderament com a familiars. Destaquem que 

durant l’any s’han atès un total de 655 familiars entre totes les accions del Servei, 

incloent a 153 persones a les intervencions terapèutiques individual o grupals i a 221 

participants a tallers o xerrades. 
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ORGANITZACIÓ 

La JUNTA DIRECTIVA de l’Associació està constituïda per: 

Presidència: Maria Nicolau Riera 

Secretaria: Coloma Ribot Binimelis 

Tresoreria: Margalida Duran Sitges 

Vocals: Lorenzo Cánaves Bordoy, Antoni Rigo Mesquida, Francisca Lliteras Montroig, Guillem 

Febrer Gelabert, Jesús Guillen Patiño, Magdalena Ramón Antich, Nicolás Fuster Forteza, 

Quintín Cler Puig. 

ORGANIGRAMA 

 

  

HOMES
57%

DONES
43%

TREBALLADORES I 
TREBALLADORS

HOMES
55%

DONES
45%

JUNTA DIRECTIVA

59 PROFESSIONALS 

12 VOLUNTARIS 

195 SOCIS 
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ALIANCES I COL·LABORACIONS 

Com a part de la seva forma d'actuar i d'entendre l'atenció social, Estel de Llevant treballa en 

sinergia amb altres entitats en diferents àmbits i actuacions: 

La col·laboració estreta amb les altres dues entitats referents en l'atenció a la salut mental de 

Mallorca ha desembocat en l'aliança 3 Salut Mental, que ha permès posar en funcionament 

projectes d’emprenedoria social com 3 Glops, una empresa d'embotellament i distribució 

d'aigua en la qual els accionistes són les pròpies entitats, persones usuàries i familiars. Així 

mateix es treballa en un projecte d'implantació d'habitatges supervisats i autònomes en tot el 

territori que es gestionaran de forma conjunta. 

Estel forma part, com a entitat fundadora, de la Federació d'Entitats i Serveis de Salut Mental 

de Mallorca - FESSMM, que integra a les entitats que presten serveis d'atenció a persones amb 

malaltia mental de la comunitat autònoma, negociant amb l'administració pública la 

concertació de serveis, la creació de serveis d'habitatge i en general el desenvolupament d'un 

sistema d'atenció al col·lectiu des d'un Model d'atenció i una Cartera de serveis innovadora i 

de qualitat. 

Forma part també de FEAFES EMPLEO, Associació de Centres Especials d’Ocupació espanyols 

específics del col·lectiu i sense ànim de lucre, que té per objectiu lograr la normalització de 

l’ocupació en el col·lectiu  de persones amb trastorn mental greu. 

A través de la FESSMM es troba integrada en el CERMI-Illes Balears, que agrupa a totes les 

entitats de discapacitat de la comunitat autònoma.  

Així mateix, forma part de la Taula de Treball amb Suport, treballant conjuntament amb la 

resta d'entitats per a la promoció de la metodologia d'ocupació amb suport i per a la millora 

dels serveis i programes d'inserció laboral. 

En l'àmbit públic l'Associació treballa coordinadament, a nivell local, amb els Ajuntaments de 

la majoria de municipis de la comarca i voltants: Manacor, Felanitx, Montuïri, Petra, Porreres, 

Sant Joan, Sant Llorenç, Santa Margalida, Algaida, Artà, Son Cervera, Ses Salines, Santanyí, 
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Campos, Villafranca, Capdepera i Llucmajor; i a nivell autonòmic amb la Conselleria de Serveis 

Socials i Cooperació, el Servei d’Ocupació dels Illes Balears i la Conselleria de Treball, Comerç i 

Indústria del Govern Balear, i amb l’Institut Mallorquí d’Afers Socials del Consell de Mallorca. 

En l'àmbit privat Estel de Llevant cerca també la col·laboració d'altres entitats, formant part 

actualment dels programes Accedim de Fundació Mapfre i Incorpora de l'Obra Social La Caixa, 

a més del finançament per part de distintes entitats privades de projectes de duració 

determinada. 

L'atenció al col·lectiu de persones amb malaltia mental de l'Associació s'emmarca en una xarxa 

formal i informal d'entitats i dispositius públics i privats per assegurar la continuïtat en 

l'atenció, promovent la coordinació necessària amb les Unitats de Salut Mental, Unitats 

Comunitàries de Rehabilitació, Serveis Psiquiàtrics de l'Hospital Comarcal, Serveis Socials 

Municipals, entitats d'atenció a persones amb discapacitat, en risc d'exclusió, 

drogodependències o altres problemàtiques i qualsevol altre dispositiu o servei de l'àmbit de la 

salut mental o de l'atenció social. 

L'Associació promou també la col·laboració i la creació de sinergies amb entitats i persones de 

l'entorn comunitari tals com a empreses, organitzacions empresarials, entitats de formació 

pública o privada, associacions culturals,… i tots aquells espais i relacions que suposin una 

oportunitat de millora en la vida de les persones amb malaltia mental. 
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RESULTATS EN L’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 

 

 

  

Homes
54%

Dones
46%

ÍNDEX D’INSERCIÓ LABORAL (sense F. Dual) 

37% de persones ateses per Estel       

77% de persones en itinerari 

d’inserció laboral 
 

271 PERSONES ATESES 

 

81 SERVEI INSERCIÓ LABORAL 

63 CENTRE ESPECIAL  D’OCUPACIÓ 

118 SERVEI OCUPACIONAL 28 FORM. DUAL DISCAPACITAT 

37 SUPORT A L’HABITATGE 

23 SERVEI D’ATENCIÓ INTEGRAL I 

PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA 

12 HABITATGE SUPERVISAT 

655 FAMÍLIES 

FORMACIÓ DUAL  

      72% d’alumnes obtenen 

Certificat de Professionalitat 

33 FORM. DUAL JOVES 
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SATISFACCIÓ  
PERSONES PARTICIPANTS DELS SERVEIS 

 
2019 2020 2021 

La meva opinió es te en compte  4,1 4,3 4,3 

El servei respon a les meves necessitats i preferències 4,3 4,2 4,2 

El servei m'ha ajudat a millorar la meva situació personal 4,3 4,3 4,3 

L'equip professional me dona suport quan ho necessito 4,4 4,4 4,4 

L'horari és adient a les meves necessitats 4,2 4,3 4,3 

Les instal·lacions i els materials son adequats 4,1 4,3 4,3 

L'equip professional és amable i educat 4,6 4,4 4,4 

L'equip professional del servei fa be la seva feina 4,6 4,5 4,5 

Els professionals mantenen una comunicació clara i transparent amb mi 4,3 4,3 4,3 

En general, estic satisfet/a del servei rebut 4,4 4,5 4,5 

 
FAMÍLIES 

 2021 

La meva opinió com a familiar es té en compte 4,7 

El servei respon a les meves necessitats i preferències 4,7 

El servei m´ha ajudat a millorar la situació familiar 4,7 

L´equip professional em dona suport quan ho necessito 4,8 

Les instal·lacions d'Estel i els materials són adequats 4,6 

L´equip professional és amable i educat. 4,9 

L´equip professional del Servei realitza correctament la seva feina 4,9 

L´equip professional manté una comunicació clara i transparent amb la família 4,8 

En general, estic satisfet/a amb el servei rebut 4,9 

 

PROFESSIONALS 
 2020 

Me sent a gust amb el meu equip 4,5 

El clima laboral a l'Entitat és favorable 4,5 

Me sent escoltat/ada  pel meu/meva superior/a 4,5 

Els canals de comunicació interns són adequats 4,0 

Estic rebent, per part de l'Entitat, la formació adient 4,3 

Tenc els recursos necessaris per fer la meva feina 4,2 

Les meves condicions laborals són adients per a la feina que faig 4,1 

Estic motivat/da per fer la meva feina 4,6 

Les instal·lacions són adequades per la nostra tasca 4,3 

Me sent reconegut/da per la meva feina 4,3 

L'Entitat està orientada a millorar i donar un servei de qualitat 4,6 

3 Salut Mental està responent a les meves expectatives 4,1 

En general, estic satisfet/a en l'Entitat on faig feina 4,5 
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IGUALTAT DE GÈNERE 
 
En el marc dels valors d’Estel de Llevant, i amb la voluntat de continuar lluitant per una 

societat més justa i equitativa, l’Associació s’ha compromès a apostar per a la igualtat 

d’oportunitats entre homes i dones.  

Els objectius que volem aconseguir amb l'elaboració i implementació d'aquest pla d'igualtat 

són: 

1. Aconseguir un diagnòstic qualitatiu i quantitatiu sobre l'estat actual de l'organització. 

2. Identificar accions potencials de millora. 

3. Establir un sistema de gestió de la conciliació com a procés. 

4. Promoure la igualtat entre dones i homes en els àmbits de treball de l’entitat: persones 

usuàries i famílies, altres entitats, entorn comunitari, i altres que en el seu moment es 

determinin. 

Amb aquest Pla, Estel de Llevant declara el seu compromís amb el desenvolupament de 

polítiques que integren la igualtat de tracte i oportunitats entre homes i dones, incloent en les 

seves polítiques generals l'obligació de recolzar a les persones perquè disposin de les mateixes 

oportunitats,  així com el promoure l'equitat en totes les nostres actuacions. 

ACTUACIONS 2021 

- Campanya del 8 de  març (amb D de Dona), campanya conjunta de 3Salut Mental, amb 

difusió a les xarxes socials de les 3 entitats. 

- Xerrada de "noves masculinitats" per sensibilitzar a professionals i alumnes de Formació Dual 

(Joves i vulnerables). La vàrem realitzar conjuntament amb el Policia Tutor de l'Ajuntament de 

Manacor. 

- Elaboració del Protocol d'Actuació de Violències Masclistes/sexistes. 

- Òrgan de consulta en dues situacions de violència masclista que han passat a participants i 

professionals de l'Estel (ens vàrem reunir i coordinar amb gerència i els diferents serveis per 

saber com actuar en aquestes situacions). 
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- Participació en el Pla d'igualtat de l'entitat. 

- Preparació de les jornades organitzades per IBdona "Violència masclista i Salut Mental". El 

mes de novembre i desembre vàrem començar amb els primers contactes amb IBDona, 

primers contactes amb les ponents i realització de l'avantprojecte. 

 

 

TRANSPARÈNCIA ECONÒMICA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

83%

17%

FONTS D'INGRESSOS

Ingr. públics Ingr. Privats

INGRESSOS 3,026.669 €  

 

84%

16%

DISTRIBUCIÓ DESPESES

DESPESES DE PERSONAL ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ
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Estel està inscrita en el Registre d’Associacions de les Illes Balears amb el nº 311000003098 i en el Registre 

d’Entitats de Serveis Socials amb el nº 114. 

Qualificada com a Centre Especial d’Ocupació (nº 730) 

Inscrita en el Registre de Centres i Entitats de Formació Professional per a l’Ocupació (nº 27105). 

Agència de col·locació Nº 0400000019. 

Declarada d’Utilitat Pública per ordre del Ministeri de l’Interior de 14 de juny de 2011. 
 
Certificada amb la Norma de Sistemes de Gestió de Qualitat ISO 9001:2015 

Certificada amb la Norma de Gestió mediambiental ISO 14:001:2015. Centre Especial d’Ocupació i Formació. 
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PATROCINADOR PRINCIPAL 
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C/ Fàbrica, 8  - 07500 Manacor 

Telèfon 971 55 98 91 
comunicacio@esteldellevant.es 

www.esteldellevant.es 
 

Declarada d’utilitat pública per ordre del Ministeri de l’Interior de 14 de juny de 2011 

 


