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Memòria activitats
Memoria actividades

3 Salut Mental és l’aliança de tres entitats
socials amb un paper fonamental des
de fa més de dues dècades en l’atenció a
persones amb trastorn de salut mental
a Mallorca: Gira-Sol, Estel de Llevant i
Fundació Es Garrover.

3 Salut Mental es la alianza de tres
entidades sociales con un papel fundamental
desde hace más de dos décadas en la
atención a personas con trastorno de salud
mental en Mallorca: Gira-Sol, Estel de
Llevant y Fundación Es Garrover.

Des del 2014 sumam experiència i
coneixement i impulsam iniciatives
innovadores per fomentar la inserció
sociolaboral i donar més visibilitat a
aquest col·lectiu amb projectes com Tres
Glops i Obertament Balears.

Desde 2014 sumamos experiencia y
conocimiento e impulsamos iniciativas
innovadoras para fomentar la inserción
sociolaboral y dar más visibilidad a este
colectivo con proyectos como Tres Glops y
Obertament Balears.

El model d’intervenció de 3 Salut
Mental està basat en:

El modelo de intervención de 3 Salut
Mental está basado en:

• Les potencialitats i capacitats de les
persones.
• La perspectiva de la recuperació.
• La participació comunitària.
• El canvi cap a un model innovador,
centrat en la salut i no en la malaltia i
que fomenta l’optimització de recursos.

• Las potencialidades y capacidades de las
personas.
• La perspectiva de la recuperación.
• La participación comunitaria.
• El cambio hacia un modelo innovador,
centrado en la salud y no en la enfermedad
y que fomenta la optimización de recursos.
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group

863 (2019)

622 (2018)
Participants en els serveis i programes d’Estel de Llevant, Gira-Sol, F. Es Garrover i 3 Salut Mental
Participantes en los servicios y programas de Estel de Llevant, Gira-Sol, F. Es Garrover y 3 Salut Mental

female

male

42 %

58 %

Dones / Mujeres

2%

17-21

51 %
22-45

Edat / Edad

31 %
46-55

14 %

2%

54-64

>65

group

group

Professionals
Profesionales

Persones voluntàries
Personas voluntarias

161

3

Homes / Hombres

41

fotografia: Pilar Pellicer

Tolo Morro

Participant en el
servei ocupacional de la F. Es Garrover

“A partir del programa
Visibles vaig arribar al
servei ocupacional: he
passat d'estar tancat a
casa a obrir-me a altres
persones, participar a
activitats, tenir més
ganes de fer coses...”

Zulman Aguilar Correa
Preparadora laboral del
servei ocupacional Gira-Sol

“Apoyo a las personas
en el fomento de sus
competencias,
conocimientos y
aptitudes para asumir
los retos del mundo
laboral”.
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SERVEIS
OCUPACIONALS

SERVICIOS
OCUPACIONALES

Atenció diürna orientada a
afavorir la integració sociolaboral
mitjançant el desenvolupament
d’activitats i tallers ocupacionals,
prelaborals, d’oci i temps lliure.

Atención diurna orientada a
favorecer la integración sociolaboral
mediante el desarrollo de actividades
y talleres ocupacionales, prelaborales,
de ocio y tiempo libre.

Donam el suport necessari per
assolir la màxima autonomia
personal possible, creant vincles
amb els recursos més propers que
puguin trobar a la seva comunitat.

Damos el apoyo necesario para
alcanzar la máxima autonomía
personal posible, creando vínculos
con los recursos más cercanos de la
propia comunidad.

group 379

participants
participantes

(2019)

Servei concertat amb: / Servicio concertado con:
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INSERCIÓ LABORAL · INSERCIÓN LABORAL

SOIB
Servei d’orientació, acompanyament
i suport a la inserció laboral de
les persones amb trastorn mental,
amb la participació del Servei
d’Ocupació de les Illes Balears
(SOIB) i el cofinançament del Fons
Social Europeu. Treballam amb un
enfocament centrat en la persona i en la
provisió dels suports necessaris per a la
seva incorporació al mercat laboral.

group 245

Servicio de orientación,
acompañamiento y apoyo a la inserción
laboral de las personas con trastorno
mental, con la participación del Servicio
de Ocupación de les Illes Balears (SOIB)
y la cofinanciación del Fondo Social
Europeo. Trabajamos con un enfoque
centrado en la persona y en la provisión
de los apoyos necesarios para su
incorporación en el mercado laboral.

participants
participantes

(2019)

Amb el suport de: / Con el apoyo de:
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INSERCIÓ LABORAL - INSERCIÓN LABORAL

CET

Els centres especials de treball
ofereixen una feina remunerada que
té com a objectiu la capacitació en
les competències laborals i personals
en un context de productivitat per
accedir al mercat laboral.

Los centros especiales de trabajo ofrecen
una ocupación remunerada que tiene
como objetivo la capacitación en las
competencias laborales y personales
en un contexto de productividad para
acceder al mercado laboral.

Oferim serveis de:

Ofrecemos servicios de:

• Jardineria
• Viver de plantes
• Gestió de punts verds
• Neteja
• Cafeteries i restaurants
• Gestió d’espais públics
• Aigua a domicili

• Jardinería
• Vivero de plantas
• Gestión de puntos verdes
• Limpieza
• Cafeterías y restaurantes
• Gestión de espacios públicos
• Agua a dimicilio

group 141

treballadors/es
trabajadores/as

(2019)
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“El objetivo es que a través de un
empleo las personas se sientan
realizadas, útiles y puedan aportar
sus capacidades a la sociedad”.

Sandra Pérez

Coordinadora Inserció Laboral Estel de Llevant
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“Mis objetivos son claros:
seguir sintiéndome útil,
autosuficiente, resistente
y resiliente”.

Manuel Alcalá

Usuari del servei d'inserció
laboral d'Estel de Llevant
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“Estoy cumpliendo un sueño, que es ser
au pair en un país extranjero.
Mis planes son estudiar y tener un trabajo
que me aporte buena calidad de vida”.

Laura Ruiz Gregory

10

Participa al programa JOVES de Gira-Sol
finançat pel SOIB i Fons Social Europeu

“A través dels programes i serveis laborals ens
acostam a les persones amb trastorn mental,
per facilitar la seva inserció social i laboral.
Aprenem, treballam
i ens ho passam bé”.

Antònia Llabrés

Direcció Àrea Laboral Fundació Es Garrover
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INSERCIÓ LABORAL - INSERCIÓN LABORAL

PROGRAMA INCORPORA

El programa Incorpora de “la
Caixa” s’adreça a la intermediació
i orientació laboral de les
persones en risc d’exclusió i,
alhora, treballa la responsabilitat
social empresarial.

group

59

El programa Incorpora de
“la Caixa” va dirigido a la
intermediación y orientación
laboral de las personas en riesgo
de exclusión y, a la vez, trabaja la
responsabilidad social empresarial.

persones ateses
personas atendidas

34

(2019)

Amb el suport de: / Con el apoyo de:
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insercions
inserciones

“El meu objectiu és facilitar la
inserció de persones amb diagnòstic
de salut mental i proporcionar
suport a les empreses”.

Vanessa Martínez

Tècnica projecte Incorpora de Fundació "la Caixa"
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“He aconseguit superar els meus
temors i inseguretats. Em sent
satisfeta i plena amb la meva
feina i els èxits aconseguits”.

Miquela Socias

Va fer una formació dual en Comerç i ara treballa al CET de la Fundació Es Garrover
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300 persones

amb diagnòstic de salut mental
van fer feina el 2019 a través dels
nostres programes i serveis.
Continuarem
treballant per a la

inserció laboral!
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FORMACIÓ DUAL · FORMACIÓN DUAL
Aprenentatge adaptat i flexible
que combina coneixements
teòrics i activitat laboral
retribuïda en una empresa.
Els alumnes-treballadors es
preparen per a l’obtenció d’un
certificat de professionalitat
en un ambient real que permet
l’adquisició d’una formació
adaptada al mercat laboral.

Aprendizaje adaptado y flexible
que combina conocimientos
teóricos y actividad laboral
retribuida en una empresa.
Los alumnos-trabajadores se
preparan para la obtención de un
certificado de profesionalidad
en un ambiente real que permite
la adquisición de una formación
adaptada al mercado laboral.

El 2019 es varen impartir cursos
d’auxiliar administratiu (GiraSol), comerç (F. Garrover) i
jardineria (Estel de Llevant).

En 2019 se impartieron cursos de
auxiliar administrativo (GiraSol), comercio (F. Garrover) y
jardinería (Estel de Llevant).

group 63

alumnes treballadors
alumnos trabajadores
(2019)

Amb el suport de: / Con el apoyo de:

16
16

“Suport a l'habitatge m'aporta un
termòmetre d'emocions, m'ajuda a superar
el que em passa, afrontar angoixes i
superar-les. És una ajuda constant”.

Marina Gil

Persona atesa pel servei de suport a l'habitatge de Gira-Sol
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SUPORT A L’HABITATGE
APOYO EN LA VIVIENDA
Servei posat en marxa el 2018
que s’ofereix directament en el
domicili de la persona, amb
un horari flexible i adaptat.
Té un objectiu socioeducatiu
d’orientació i suport, atès que es
dirigeix a millorar l’autonomia
personal i la vida independent.

Servicio puesto en marcha en 2018
que se ofrece directamente en el
domicilio de la persona, con un
horario flexible y adaptado. Tiene
un objetivo socioeducativo de
orientación y apoyo, dado que se
dirige a mejorar la autonomía
personal y la vida independiente.

group
d’habitatge supervisat a Manacor
127 places
plazas +10 de vivienda supervisada en Manacor
ateses
147 persones
personas atendidas
(2019)
Servei concertat amb: / Servicio concertado con:
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fotografia: Pilar Pellicer

Joan Prunès

Laura Servera

Participant en el programa Visibles (Gira-Sol)

Participant en el programa Visibles (Estel de Llevant)

“M’aporta un servei
integral de suport:
emocional, de
funcionalitat i
d’integració”.

“El suport i la
visibilitat són la
millor lluita”.

VISIBLES:
Atenció integral i promoció de l’autonomia
Atención integral y promoción de la autonomía

Aquest programa té com a
objectius fomentar l’autonomia
personal, la inclusió sociolaboral,
el benestar personal, la vinculació
social i la participació
comunitària.

Este programa tiene como
objetivos fomentar la autonomía
personal, la inclusión
sociolaboral, el bienestar
personal, la vinculación social y
la participación comunitaria.

group 80

participants
participantes

(2019)

Amb el suport de: / Con el apoyo de:
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Biel Campomar
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Violeta Pérez

Repartidor de Tres Glops

Tècnica responsable de la
Unitat de suport de Tres Glops

“Fer feina a Tres
Glops significa més
del que jo, en aquests
moments, puc explicar.
Ara tenc més il·lusió
per seguir aprenent i
els problemes no em
preocupen tant”.

“Una de les coses més
senzilles, però també
més importants, que
he après és que un
somriure a primera
hora del matí pot
canviar tota una
jornada!”

A partir de l’embotellament i
distribució d’aigua, Tres Glops
fomenta la inserció laboral de
persones amb una discapacitat per
trastorn mental a la vegada que és
una font d’ingressos propis i ajuda
a donar visibilitat al col·lectiu.

A partir del embotellamiento y
distribución de agua, Tres Glops
fomenta la inserción laboral de
personas con una discapacidad por
trastorno mental a la vez que es una
fuente de ingresos propios y ayuda a
dar visibilidad al colectivo.

+600

clients/clientes

group

18

treballadors
Trabajadores

4

professionals de suport
profesionales de apoyo

(2019)

www.aigua3glops.org
T: 971 090 194
C/ Pou d’en Bauçà, 1 · 07350 Binissalem
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3 Salut Mental va posar en marxa
el 2017 el programa Obertament
Balears específic per a la lluita contra
l’estigma i els prejudicis per raons
de salut mental. Amb la col·laboració
i mètode de l’associació catalana
Obertament i a partir de testimonis i
experiències en primera persona, es
pretén fomentar un canvi d’actituds
i comportaments en la societat en
general, treballant de forma prioritària
amb col·lectius amb una especial
capacitat d’influència: mitjans de
comunicació, àmbit sanitari, sector
empresarial i comunitat educativa.

3 Salut Mental puso en marcha en
2017 el programa Obertament Balears
específico para la lucha contra el estigma
y los prejuicios por razones de salud
mental. Con la colaboración y método
de la asociación catalana Obertament y
a partir de testimonios y experiencias
en primera persona, se pretende
fomentar un cambio de actitudes y
comportamientos en la sociedad en
general, trabajando de forma prioritaria
con colectivos con una especial capacidad
de influencia: medios de comunicación,
ámbito sanitario, sector empresarial y
comunidad educativa.

El 2017 i 2018 vam estar presents
a Mallorca i des del 2019, també a
Menorca i les Pitiüses.

En 2017 y 2018 estuvimos presentes
en Mallorca y desde 2019, también en
Menorca y las Pitiusas.

www.obertamentbalears.org
Amb el suport de: / Con el apoyo de:
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OBERTAMENT BALEARS
projecte

What's Up!

Com vas de salut mental?

What’s up! Com vas de salut
mental? és un projecte de
sensibilització de la salut mental
en l’àmbit educatiu.
Durant el curs 2018/19 hi
van participar 11 centres de
Secundària i 906 alumnes.

What’s up! ¿Cómo vas de
salud mental? es un proyecto de
sensibilización respecto a la salud
mental en el ámbito educativo.
Durante el curso 2018/19
participaron 11 centros de
Secundaria y 906 alumnos.

Amb el suport de / Con el apoyo de:
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What's Up!

Com vas de salut mental?
“Me ofrecieron colaborar en el proyecto What's Up! y compartir
mi historia de vida con alumnado de tercero de ESO.

“Fui consciente de lo importante que hubiera
sido para mí que alguien me hubiese explicado
que lo que me estaba sucediendo tenía
nombre, tratamiento y, por supuesto, salida”.

Susana Pino

Activista d’Obertament Balears
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What's Up!

Com vas de salut mental?

“Realment sabem què és
la salut mental? Som
conscients del que senten
les persones amb un
trastorn mental? Ens hem
plantejat mai el menyspreu
de la societat cap a
aquestes persones?

Alícia, Llucia i Marina

Creiem que la societat
d'avui en dia no dona
prou importància ni
informació perquè els
adolescents, sobretot,
entenguin el significat
real del trastorn de salut
mental”.

Alumnes de l'IES Manacor,
centre participant en el projecte What's Up!
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What's Up!

Com vas de salut mental?
“L’enfocament d’aquest
projecte ens pareix molt
innovador i necessari i, per
tant, l'hem implementat a
tots els cursos de 3r d’ESO,
involucrant així 123 alumnes.

Aquests alumnes han
dut a terme activitats
dinàmiques a diferents
assignatures que els han
fet reflexionar i debatre
sobre l’estigma”.
Natalia Faciabén Acedo

Coordinadora de la Comissió de salut
i professora d'anglès a l'IES Manacor,
centre participant en el projecte "What's Up!

“Enguany, 15 anys. Ha estat
una història de creixement a
tots els nivells, fonamentada
en la confiança. Amb ella
volem guanyar el futur”.

Pere Quetglas

Gerent Fundació es Garrover

group

ateses
192 persones
personas atendidas 34

professionals
profesionales

(2019)

www.esgarrover.org
T: 971 503 363
C/ Quarter, 44. · 07300 Inca
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“Aquests anys hem
crescut en quantitat de
persones ateses; ara toca
treballar per millorar
la qualitat i les nostres
infraestructures”.

Alfons Suárez

Gerent Associació Gira-Sol

group 387

persones ateses
personas atendidas

74

professionals
profesionales

(2019)

www.gira-sol.com
T: 971 285 123
C/ Margarida Xirgú, 23 · 07011 Palma
Passeig de Marratxí, 11 · 07008 Palma
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“El 2019 hem consolidat un
projecte de quasi 25 anys
d’història. Ara toca creure
en la innovació i obrir-nos
a Europa per compartir les
millors experiències”.

Guillem Febrer

Gerent Associació Estel de Llevant

group

ateses
225 persones
personas atendidas 49
(2019)

www.esteldellevant.org

31

professionals
profesionales

T: 971 559 891
C/ Fàbrica, 8 baixos
07500 Manacor

amb la colaboració de:/con la colaboración de:

TRANSPARÈNCIA I SOSTENIBILITAT ECONÒMICA
TRANSPARENCIA Y SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
2019

Recursos agregats 3 Salut Mental, Estel de Llevant, Gira-Sol i F. Garrover
Recursos agregados 3 Salut Mental, Estel de Llevant, Gira-Sol y F. Garrover
7.767.775,25 euros

Procedència / Procedencia
Subvencions i concerts públics
Subvenciones y conciertos públicos
Subvencions privades
Subvenciones privadas
Prestació de serveis a l’Administració
Prestación de servicios a la Administración
Prestació de serveis a l’empresa privada
Prestación de servicios a la empresa privada
Ingressos propis (donatius, altres)
Ingresos propios (donativos, otros)
Persones usuàries (càtering, transport, copagament habitatge)
Personas usuarias (cátering, transporte, copago vivienda)
Altres ingressos
Otros ingresos

Destí / Destino
Personal
Altres despeses / Otros gastos
Amortitzacions / Amortizaciones
Romanent adscrit a inversions
Remanente adscrito a inversiones

Els comptes i auditories de cada entitat es podran consultar a les respectives webs
Las cuentas y auditorías de cada entidad se podrán consultar en las respectivas webs

TRANSPARÈNCIA I SOSTENIBILITAT ECONÒMICA
TRANSPARENCIA Y SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

Xifra neta de negocis
Cifra neta de negocios

Endeutament remunerat
Endeudamiento remunerado

Consums de vendes
Consumos de ventas

Resta d’endeutament
Resto de endeudamiento

644.000 €
38.900 €

101.800 €
98.100 €

Resultats abans d’impostos
Resultado antes de impuestos

Nova inversió
Nueva inversión

Despeses de personal
Gastos de personal

Marge d’explotació
Margen de explotación

127.800 €
340.800 €

Total patrimoni net (Recursos Propis)
Total patromonio neto (Recursos propios)

599.400 €

Total recursos externs
Total recursos externos

199.900 €

98.800 €

133.500 €

(20,73%)

		

Marge net ordinari abans d’impostos
Margen neto ordinario antes de impuestos

127.800 €

(19.84%)

		

Treballam

en xarxa
Trabajamos

en red

facebook twitter instagram
www.3salutmental.com
Passeig de Marratxí, 11, baixos · 07008 Palma
C/ Perez Galdós, 109 · 07300 Inca
C/ Fàbrica, 8 baixos · 07500 Manacor

