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Complim 10 anys i hem volgut fer memòria a través de
la mirada i la veu de persones com na Cati, na Maca, na
Tracy, en Rafa, en Juan, en Virgilio, en Luis, n’Antònia, na
Maria... Vivències i vincles que ens parlen de compromís,
exigència, autoestima, oportunitat, dignitat, empatia, solidaritat, sostenibilitat, superació i molta il·lusió. A través
dels seus ulls miram cap a un futur on la malaltia mental es farà a la fi visible a la societat i les persones que
la pateixen podran ser plenament autònomes. N’estam
convençuts.

INTRODUCCIÓ

Què
feim?

- Servei d’informació i valoració
- Elaboració i seguiment del Pla Individual de Treball
social i laboral
- Servei d’informació i orientació familiar
- Informació i assessorament en gestions lligades a la
discapacitat
- Servei de seguiment a la malaltia mental
- Assessorament a empreses en termes de contractació i
gestió de persones amb discapacitat
- Formació per a l’ocupació
- Recerca d’ofertes de recursos formatius i laborals
- Ocupació al Centre Especial de Treball
- Intermediació laboral
- Suport a les pràctiques en empreses
- Acompanyament i entrenament en el lloc de feina
- Activitats per la millora i el manteniment de
l’autonomia i les capacitats físiques i cognitives
- Activitats d’oci i temps lliure per a la integració en
l’entorn i la comunitat
- Entrenament dels hàbits de vida saludable
- Entrenament d’habilitats bàsiques, prelaborals i socials

Juan i
Maca
Exigència +
compromís

En Juan té 58 anys, i en fa quinze que
se li va diagnosticar una malaltia
mental: “No saps què és ni què t’està
passant. Però amb el temps, et curen:
amb tranquil·litat i prenent cada dia
les medicines”.
Sempre havia treballat a la construcció, però amb la crisi l’activitat va
afluixar i, com ell diu, es va haver de
reciclar. Des de fa tres anys fa feina a
l’hort ecològic de la Fundació Es Garrover: al camp i repartint productes.
“Així ens podem guanyar la vida”.
Tots els dimecres dels mesos de temporada alta, és l’encarregat de dur
les verdures i hortalisses al Restaurant Jardín, on la xef Maca de Castro
(Estrella Michelin) supervisa directament el producte. “És molt exigent —
diu en Juan—, de tomàtigues verdes,
ni parlar-ne”.

“A vegades em crida en Juan per dirme que no n’hi ha més d’un producte, i llavors toca canviar el plat. Ells
manen. Es nota que fan una feina artesanal i, com sempre els hi dic, són el
meu millor proveïdor”, explica Maca
de Castro. Per a ella, el compromís és
clau: “Feim feina amb la Fundació fa
molt de temps. Entenen bé el que estam fent aquí. Se senten part del projecte, i juntament amb altres proveïdors han fet que el Jardín sigui el que
és i faci la feina que fa, amb el millor
de l’illa”.
Entre en Juan i na Maca es percep
respecte i complicitat. Quan ell li
demana “Què vols que et dugui avui,
Maca?”, ella respon: “Tot. Amb el que
tingueu jo faré els plats”.
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La Fundació
ha atès prop de

200
persones amb

malaltia mental
entre 2005 i 2015

Cati i
Maria
Autoestima +
Oportunitat

Na Cati riu quan na Maria li comenta que s’ha convertit en una líder
entre la resta de companys, perquè
els anima a sortir i a fer una rialleta.
“A mi també m’ajuden –explica na
Cati, sense deixar mai de somriure–,
m’agrada estar amb ells, anam a sopar, al teatre...”.
Fa deu anys, na Cati no es trobava
bé: sentia veus a través de la ràdio, de
la televisió, i es pensava que volien
fer-li mal. Va iniciar un camí ple de
petits pilars: la família, el metge i na
Maria, treballadora social, una “ajuda i una oportunitat” per a na Cati.
“Quan arriba una persona a la Unitat
de Salut Mental, el primer que feim
és valorar el seu estat i el seu entorn
familiar i social. A partir d’aquí, la
derivam a la Fundació Es Garrover
perquè treballi allò que necessita millorar: relacions socials, activitats de

la vida diària... Una persona que no
interactua amb ningú ve aquí i comença a relacionar-se amb els companys, a quedar, a tenir converses
normalitzades, a fer activitats que
abans eren impensables per a ella”,
explica na Maria.
Na Cati ho confirma: “Puc avançar i
fer tot el que em proposi”. Recomana
autoestima davant l’estigma social,
que tant de mal fa.
“Una malaltia mental no s’acaba d’entendre; no tant pel diagnòstic sinó
pels símptomes. No és que la persona
no vulgui sortir ni relacionar-se amb
els altres: és que no pot, i això costa
molt d’entendre”, diu na Maria. Imprescindible: la confluència entre el
sistema sanitari i el social. Un repte
de futur: els habitatges tutelats.
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62
usuaris han fet

o fan feina al
Centre Especial
de Treball

Rafa i
Maria
Dignitat +
Empatia

“Fer feina a l’aire lliure em dóna vida”.
En Rafa treballa de jardiner. Ja li
agradava de petit, quan ajudava el
seu pare a treure males herbes o a
collir taronges. Parla amb sinceritat
de la seva addicció quan era jove, i de
com el va arrossegar: “No volia sortir
de casa, només volia estar sol”. Des de
2007 treballa a la Fundació Es Garrover i ara té una vida “normal”, amb
les seves rutines d’anar a fer feina,
tornar a casa, i manté una bona relació amb els companys: “Ens ajudam
els uns als altres”. En resum: “Som feliç, molt”.
Aire lliure i molta pau és el que es troba a s’Hort Vell de Biniali, que col·labora amb Es Garrover, concretament
amb el servei de jardineria i de provisió d’aigua: “Som entitats amb una
certa simbiosi, perquè nosaltres som
un club sense ànim de lucre que va
néixer fa disset anys per fer teràpies

amb cavalls”, explica na Maria, que
coneix bé l’estigma social perquè
també col·labora en la integració de
persones amb discapacitat cognitiva.
“Si et demanen una mica d’almoina
la dones amb molta comoditat, però
si et demanen fer feina amb tu, no
tothom ho accepta. Si a les persones
que ens etiqueten com a normals ens
passessin un escàner... no sé si ens en
sortiríem. No ens trobarien peculiaritats?”.
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67
usuaris han

treballat a una
empresa del
mercat ordinari

Luis i
Tracy
Solidaritat +
Sostenibilitat

“L’ansietat no es veu. No és una cama
rompuda, un refredat o febre. Hi ha
molta gent que no ho entén. Es pensa
que no vols treballar, i per a mi la feina és el més important”. Quan sents
xerrar en Luis, penses que podria haver estat periodista radiofònic; en té
la veu i la capacitat de comunicar.
En Luis era dels qui s’emporten la
feina a casa, fins que un bon dia no
podia riure ni plorar. “Era com si
visqués en una pel·lícula”. De sobte,
sense cap motiu aparent, arribaven
les suors, les taquicàrdies... D’això en
fa quinze anys. “Estava malalt, però
al principi no me’n volia adonar. Pensava que podia amb tot. Jo era així”.
Té parella, “m’ha donat suport en tot
i ho continua fent”, i dos fills. Ara es
troba molt millor.
Fa tres anys, un amic li va xerrar de
la Fundació Es Garrover, i avui hi

treballa amb el projecte d’aigua Ca’s
Batliu: “Quan vinc a Palma Pictures
o a altres empreses que col·laboren
amb nosaltres, em trob bé, ens donen
suport, simpatia, bones cares, bones
paraules... He recuperat l’autoestima
i el somriure als matins”.
Les fonts d’aigua que en Luis i els
seus companys duen a Palma Pictures, na Tracy les transforma en cantimplores carregades de missatges
per a tot l’equip de feina: “Aigua de
qualitat, local, amb un compromís
social i que dóna oportunitats de feina”. Un munt de raons perquè en els
rodatges es deixin d’utilitzar botelles
de plàstic. Un petit (gran) gest carregat de solidaritat i sostenibilitat.
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30 empreses,
21 ajuntaments i
17 entitats
han
col·laborat amb
la Fundació

Antònia,
Manolo i
Virgilio
Superació +
Il·lusió

En Virgilio estudiava Magisteri
quan la Fundació encara era Associació Es Garrover. Va fer un treball
de final de curs sobre com a través
del teatre es podien millorar les habilitats socials de les persones amb
malaltia mental. L’obra que els usuaris d’Es Garrover van representar va
ser “Mort de dama”, i en Virgilio i els
seus companys van analitzar què suposava pujar a un escenari amb públic i expressar els sentiments. Ara,
com a batle d’Inca, és el president de
la Fundació, i recorda aquelles primeres reunions “on venien familiars
–recorda la tasca de Sigfrido Navarro
al capdavant de l’associació– i exposaven els seus problemes, neguits i
il·lusions: que els seus fills o filles sortissin endavant i no estiguessin amagats a casa. Es Garrover ha estat molt
important a Inca i a tota la comarca
perquè els usuaris i els familiars puguin tenir una vida normal”.

N’Antònia ha viscut aquests neguits.
“Quan et passa a tu, et sents molt
perduda, no saps què has de fer, no
s’entén. És molt difícil d’explicar”. El
desconcert i el desconeixement són
sensacions comunes en l’àmbit de
la malaltia mental, i tot i que a poc
a poc se’n va parlant més, el tabú
encara existeix: “S’hauria de deixar
enrere, perquè si no, no es pot ajudar
al malalt, ni curar-lo. Al contrari, la
malaltia va empitjorant”. El seu fill
Manolo pateix una malaltia mental,
però ara ja pot treballar i està estudiant. “Quan té un mal moment es
posa en contacte amb la Fundació: li
canvia la cara, està més alegre, més
tranquil”.
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tallers
sobre elaboració
de productes
ecològics,
depuració
d’aigua o cuina.

Vivències
que han estat
possibles
gràcies a
El centre especial de treball,
que garanteix una feina remunerada a persones amb
discapacitat, amb l’objectiu de capacitar-les en les competències laborals i personals en un context de productivitat i competitivitat per accedir al mercat laboral. Durant
els anys 2014 i 2015 s’ha continuat la línia productiva
en jardineria i treballs forestals, que suposa l’eix central
dels esforços de la Fundació Es Garrover. S’ha treballat
amb l’Institut Balear de la Natura (IBANAT) en la lluita
contra l’erosió i en la restauració de la zona afectada per
l’incendi forestal del 2013 a Andratx i Estellencs. També
s’han duit a terme actuacions de millora dels hàbitats i
de les infraestructures d’ús públic del Parc Natural de
la Península de Llevant i de la Serra de Tramuntana. I
s’ha treballat amb clients habituals com els ajuntaments
d’Alcúdia, Inca, Binissalem, Santa Margalida i Pollença, i

les residències Nova Edat. Aquestes tasques han permès
mantenir la plantilla de treballadors amb discapacitat
i poder incorporar un total de 23 usuaris del programa
d’inserció per a l’ocupació amb un contracte de durada
determinada d’entre tres i sis mesos.

El projecte Ecogourmet La Caixa,
presentat l’any 2012 a la convocatòria de l’Obra Social de
La Caixa en el marc de l’Emprenedoria Social. Una iniciativa social i agrària que proveeix alguns dels restaurants
de Mallorca amb les hortalisses produïdes a la finca de
Cas Batliu, en cultius ecològics fets a partir de la qualitat
i l’aprofitament màxim dels recursos de la finca. El 2015
s’ha mantingut la tasca iniciada amb la creació de nous
espais per a la producció de productes per als restaurants
Santi Taura i Jardín.

L’aigua Cas Batliu,
un projecte social, respectuós amb el medi ambient i solidari amb les persones que es va posar en marxa l’any
2012. Els treballadors envasen, comercialitzen i distribueixen l’aigua de la finca, amb un compromís amb el medi
ambient a través del sistema de les tres “R”: Reduir, Reciclar i Reutilitzar. Les botelles distribuïdes, una vegada
consumides, es recullen, s’esterilitzen i es deixen preparades per a un nou envasament. El 2015, a partir de l’experiència de Cas Batliu, s’ha posat en marxa 3 Glops, un projecte d’emprenedoria social impulsat per 3 Salut Mental
–que agrupa la Fundació Es Garrover, Estel de Llevant i
Gira-sol– amb el doble objectiu d’avançar en la inserció
laboral i donar més visibilitat a la malaltia mental.

El programa d’inserció per a
l’ocupació (Railab),

El programa INCORPORA de
LA CAIXA

El Servei Ocupacional Servei d’Estades Diürnes,

El Centre de Formació
Cas Batliu,

un servei d’acompanyament a l’ocupació de persones
amb discapacitat per malaltia mental, que es va iniciar
l’any 2008 amb el cofinançament del Servei d’Ocupació
de les Illes Balears (SOIB) i del Fons Social Europeu (FSE).
Té el mateix objectiu d’aconseguir l’ocupació de la persona amb malaltia mental, atesa de manera integral i individualitzada a l’empresa ordinària. Aquest servei segueix
la metodologia de Treball amb Suport (TAS), en la qual es
planteja l’atenció a l’usuari amb un enfocament centrat
en la persona i en la provisió dels suports necessaris per
a la seva incorporació al mercat laboral. L’any 2015 s’han
atès 66 usuaris, dels quals 24 han tengut un contracte
de feina durant aquest any i sis han realitzat una acció
formativa.

per a la promoció de la inserció laboral de col·lectius especialment fràgils mitjançant la seva contractació per
part d’empreses públiques o privades que participen del
mercat laboral. L’any 2014 la Fundació Es Garrover, juntament amb les entitats Gira-sol i Estel de Llevant, signaren
un conveni amb el programa INCORPORA de la Fundació Bancària LA CAIXA. El 2015 s’han assolit els objectius
plantejats en el conveni, ampliant la xarxa d’empreses
col·laboradores i el nombre d’usuaris atesos.

posat en marxa el 2015 a partir del finançament de la
Conselleria de Serveis Socials i Cooperació a través de la
Direcció General de Dependència. És un servei d’atenció
diürna que dóna suport a les persones amb discapacitat
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 i socials, per assolir,
d’acord amb les possibilitats de cada persona usuària, la
màxima integració social i laboral. Inicialment, el 2012 es
va constituir com un Servei d’Estades Diürnes a partir de
la licitació de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS),
donant suport a les activitats de la vida diària (higiene,
capacitats cognitives, etc.), però la necessitat de socialització i de millora de les habilitats socials i prelaborals de la
persona va conduir a la transformació en un Servei Ocupacional, més adequat als objectius que es persegueixen.
El 2015, aquest servei s’ha consolidat amb la participació
d’un total de 48 usuaris i ha comptat amb la col·laboració
de set voluntaris.

que té l’objectiu de complementar el procés d’inserció laboral. La Fundació Es Garrover es va acreditar l’any 2013
com a Centre de Formació a partir de la Convocatòria
de Formació per a Col·lectius Vulnerables del SOIB, que
planteja una formació que respongui a les seves necessitats i contribueixi al desenvolupament d’una economia
basada en el coneixement. L’acció formativa que es desenvolupa d’”Activitats auxiliars a planters, jardins i centres
de jardineria” va dirigit a l’adquisició, la millora i l’actualització permanent de les competències i les qualificacions professionals.
Aquest espai també ha servit per desenvolupar altres
activitats formatives. Així, els anys 2014-2015 s’han
duit a terme els tallers d’entrenament prelaboral en la
producció, comercialització i cuina de l’horta ecològica i
jardineria ecològica. Tallers finançats pel Fons Leader i
el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient
dins del Programa de Desenvolupament Local de Mallorca a través de l’Associació Mallorca Rural.

Amb la implicació de famílies,
professionals i col·laboradors

Amb aliances
La col·laboració amb altres entitats
forma part de l’ADN de la Fundació
Es Garrover, que està integrada en la
Federació d’Entitats i Serveis de Salut Mental de Mallorca (FESSMM),
Tercer Sector Social Illes Balears, Fòrum per la Qualitat (Foqua) i Taula
de Treball amb Suport.
A més, des del 2014 la Fundació va
constituir, juntament amb Estel de
Llevant i Gira-Sol, l’agrupació 3 Salut
Mental amb tres compromisos fonamentals: compartir i sumar experiència i coneixements en els serveis
que cada associació ofereix a les respectives zones geogràfiques; impulsar projectes i serveis conjunts a tota
l’illa de Mallorca; i donar més visibilitat als problemes de salut mental i
combatre els falsos estigmes.

I gràcies a la
col·laboració de:
Empreses
Font Neu
Feines per es Camp
Plantes Inca
Grup Plant
Melchor Mascaró
NOVA EDAT
Jardins Crespi
Lloseta Verd
Flisa Amalia
Grupo SIFU
NARTHA
IC Serveis
Drago Jardineria
Jardineria Caimari
Magatzem es Coco
OCB (Obra Civil Balear)
Hotetur
Ferrer Hotels
Europcar
RG Bugaderies
Klüh Linaer

Tallamunt
EMSA
PPB
Cafeteria Goya
Ozono limpiezas
TAI
Grupo EULEN
Foment ecològic
Bartolome Mir
Ajuntaments
Alcúdia
Binissalem
Búger
Campanet
Consell
Costitx
Escorca
Inca
Lloret de Vistalegre
Lloseta
Llubí
Maria de la Salut
Muro
Pollença
Santa Margalida

Selva
Sencelles
Sineu
Santa Eugènia
Sa Pobla
Santa Maria
Entitats
Associació GIRA-SOL
Estel de Llevant
EBAP
IBAS
Projecte Home
Grup d’Educadors de Carrer (GREC)
Deixalles
Centre Ocupacional ISLA (Mater)
Coordinadora
IMAS
Aspas
Fundación ALDABA
CAD Inca (Centre d’Atenció a
Drogodependència)
FUNDOSA
Amadip-esment
Cruz Roja
Predif

Textos: Victòria Campins · Fotos: Alex Amengual · Vídeos: Curly Commas · Disseny: LABODONI.COM · Coordinació: Miquel Bauzá

Carrer Quarter 44
07300 Inca, Mallorca
T. 971 50 33 63
info@esgarrover.org
www. esgarrover.org

