
 

Memòria  2021 Associació per a la Salut Mental GIRA-SOL  

 

Qui som? 

La Associació per a la salut mental Gira-sol és una entitat sense ànim de lucre que treballa per 
millorar la qualitat de vida de les persones amb problemes de salut mental. 

Missió 

Promoure de manera conjunta aquelles actuacions per a la millora de la salut i el benestar 
social de les persones amb problemes de salut mental i  dels seus familiars, per aconseguir la 
seva plena integració des de la comunitat, facilitant eines per a acompanyar-los en el seu 
procés individual de recuperació. 

Visió 

Ser entitat de referència en la recuperació de les persones amb trastorn mental. 

Un espai de coneixement compartit, internament entre les persones participants, familiars, 
professionals i externament amb les entitats, administracions i la societat en general.  

Amb metodologies i intervencions actualitzades basades en el model de recuperació, i 
orientades a les necessitats de les persones participants i amb evidència empírica. 

Amb professionals qualificats i compromesos amb la persona amb trastorn mental. 

Econòmicament sanejada i financerament estable. 

Valors 

 Orientació cap a la persona 
 Autodeterminació de les persones 
 Implicació / participació de les persones 
 Esperança / potenciació de les persones 
 Excelꞏlència  

Al 2021 es van atendre 413 persones en els 8 serveis que integren l'entitat. Significa un 
augment de 30 persones respecte l’any anterior. 

  



 

Programes i Serveis 

Servei Ocupacional 

El Servei Ocupacional es defineix per donar suport integral a la persona en qualsevol moment 
del seu desenvolupament vital. Es pretén la integració social i laboral de la persona, prestant 
els suports necessaris per a desenvolupar la seva autonomia.  

El seu objectiu és millorar el benestar de les persones que atenem i de les seves famílies, 
facilitant eines per a ajudar en el procés individual de recuperació, a través de programes de 
suport personal i social i de millora ocupacional. 

En aquest servei s'han atès 176 persones, vint-i-tres més que a 2020. D’aquestes, 77 persones 
tenien un objectiu la inserció laboral, el que suposa el 43.75%. A més, d’aquestes 77 persones 
en itinerari laboral, 49 han fet feina durant 2021; el 48,14% en Centres especials d’ocupació i el 
51,85%  a empreses ordinàries.  

Grau de satisfacció de les persones: 4,5 sobre 5. 

Servei de Inserció Laboral Adults 

És un servei d'orientació, acompanyament i suport en el procés de recerca i manteniment de 
l'ocupació per a persones amb certificat de discapacitat per Salut mental. L'anàlisi d’un perfil 
laboral ajustat a les competències professionals , l'orientació en la recerca d'ocupació i el suport 
en el lloc de treball són els tres pilars bàsics per a la inserció laboral reeixida d'aquestes 
persones, ja sigui en empresa ordinària o protegida. 

En aquest Servei s’han atès 93 persones. El 46,23% de les persones ateses han treballat 
durant el 2021 i el 39,78% ha aconseguit una nova contractació durant el 2021.  

El 60,8% del contractes s’han realitzat a centres especials d’ocupació i el 39,2% a empresa 
ordinària. 

Grau de satisfacció de les persones: 4,61 sobre 5 

Servei de Inserció Laboral Joves 

El Projecte Inserció Laboral Joves que presentem és un servei colꞏlaborador del SOIB que atén 
joves entre 16 i 29 anys en risc d'exclusió social i amb diagnòstic de salut mental. L'objectiu 
principal és que els i les joves ateses puguin aconseguir i mantenir un treball. Les persones que 
formen part d'aquest servei tenen un/a preparador/a laboral que els orienta i acompanya de 
manera integral al llarg del seu procés d'inserció laboral.  

En aquest Servei s’han atès 33 persones, de les quals el 51,51% de les persones han 
aconseguit una feina a empresa ordinària i el 24,24% ha iniciat un itinerari formatiu enfocat a la 
feina durant el 2021. 

Grau de satisfacció de les persones: 4,89 sobre 5 

 

 



 

Servei de Formació Dual  

Des de Gira-sol apostem per la formació i capacitació de les persones amb un trastorn de salut 
mental. Per a això, estem creant espais d’aprenentatge i capacitació professional de manera 
progressiva. 

Des de 2016, Gira-sol duu a terme diferents programes de formació professional dual amb 
l'objectiu de millorar la ocupabilitat, la qualificació professional i la inserció laboral de les 
persones. 

La formació dual és un programa mixt de formació i ocupació en el qual s'alterna l'activitat 
formativa amb l'activitat laboral en una empresa, sota un contracte retribuït per a la formació i 
l'aprenentatge. Els dos programes formatius que tenim vigents en el nostre catàleg actualment 
condueixen a l´obtenció de titulacions oficials de nivell 1 com a Auxiliar Administratiu o com a  
Ajudant de Bar i Cafeteria, respectivament.  

Durant l´any 2021 hem impartit cursos de Formació Dual en 5 grups diferents, amb un total de 
55 aprenents. D´aquests 5 grups un d´Administratiu ha finalitzat, mentre que han començat dos 
de nous (un d´Ajudant de Bar i un d´Administratiu). Els altres dos grups, un d´Ajudant de Bar i 
un d´Administratiu, es varen iniciar al 2020,i tenen prevista la seva finalització a l’agost de 
2022.  

Del grup que ha finalitzat aquest any 2021 hem tingut uns resultats molt positius: un 80% dels 
alumnes han obtingut una acreditació total o parcial de caràcter oficial i a més un 60% han 
aconseguit un contracte de feina.  

Actualment estem treballant en la millora dels nostres itineraris formatius i en la creació d´altres 
nous, que permetin a les persones participants augmentar les possibilitats de millorar les seves 
capacitats i la seva qualificació professional, així com de trobar una feina. 

Els i les aprenents de formació dual han informat d’un grau de satisfacció de 4,58 sobre 5 

Servei d'Atenció Integral i Promoció de l'Autonomia 

Es tracta d’un projecte que fomenta l’atenció Integral i la promoció de l’autonomia de persones 
amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental que es troben desconnectades de 
la xarxa específica i d’atenció social especialitzada. 

L’objectiu general és detectar i donar els suports adients a les persones amb un diagnòstic de 
salut mental a l’àmbit territorial de Mallorca per tal d’aconseguir la seva: 

- Autonomia personal 
- Inclusió sociolaboral 
- Benestar personal 
- Vinculació social 
- Participació comunitària 

 

 

 



 

El Servei està format per un equip multidisciplinar que ofereix a les persones una atenció 
individual i grupal a través  d’uns principis bàsics d’actuació: 

- Atenció centrada en la persona 
- Atenció orientada al benestar 
- Promoció a l’autonomia 
- Promoció i ús efectius dels drets 
- Afavorir la inclusió 

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. 

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.  

Grau de satisfacció de les persones: 4,49 sobre 5 

Servei de Suport a l'habitatge 

El servei de suport a l’habitatge és un servei socioeducatiu que promou l’autonomia i la 
independència de les persones amb discapacitat amb diagnòstic de salut mental greu que 
requereixen de suport en les àrees de la vida personal i social mitjançant intervencions i 
aprenentatges que permetin a les persones participants l’activació i connexió amb els recursos 
comunitaris. 

El servei es dirigeix preferentment a persones que poden millorar la seva autonomia per a la 
vida independent mitjançant els suport adequats i es prestarà al domicili i als entorns naturals 
de les persones en funció de les seves necessitats de suport individuals, amb un horari flexible 
i amb disponibilitat de 365 dies a l’any. 

L’objectiu general és millora la qualitat de vida de les persones participants, el 
desenvolupament i permanència en el propi habitatge i la integració social en l’entorn 
comunitari. 

Durant el 2021 s’han atès un total de 87 persones, 59 homes i 28 dones, de les quals 74 
continuen treballant el seu projecte de vida al servei.  

De les 13 persones que han estat baixa del servei, el 70% han estat per Alta positiva ( 10 
persones), aconseguit els seus objectius i metes plantejades, el 15,4% per falta d’idoneïtat ( 2 
persones) i un 14,6% per defunció ( 1 persona). 

Grau de satisfacció de les persones: 4,28 sobre 5 

 

 

 



 

Habitatges Supervisats 

L’habitatge supervisat és un servei substitutiu de la llar pròpia o familiar organitzat en 
habitatges ordinaris, integrats a la comunitat que constitueixen el domicili habitual de les 
persones que els habiten. 

S’adreça a persones de més de 18 anys, amb una discapacitat associada a un diagnòstic de 
salut mental greu i amb necessitat de suport de diferent intensitat en activitats bàsiques de la 
vida diària, així com en la comunicació, les relacions, l’autodirecció i l’ús dels recursos de la 
comunitat.  

Des de Gira-sol comptem amb dos habitatges de 9 places, un total de 18 places. El servei es 
presta cada dia de la setmana, durant 365 dies l’any i té com a objectiu general promoure la 
màxima autonomia personal i social, prevenint el deteriorament de les persones i millorant les 
seves habilitats adaptatives a través d'un conjunt d'actuacions estructurades per àrees. 
L’atenció a les persones es desenvolupen de manera coordinada en un treball tant individual 
com grupal segons les necessitats característiques de cada persona. 

Al llarg de 2021 s’ha ates un total de 23 persones, 20 homes i 3 dones, de les quals 5 persones  
han estat baixa del servei; 1 persona amb alta positiva assolint els objectius plantejats al seu 
pla de treball i passant a ser atesa per un servei especialitzat per a persones majors 
dependents, 1 persona  per baixa voluntària i manca d’adaptació al servei i 3 persones per 
defunció.  

Grau de satisfacció de les persones: 4,42 sobre 5 

Centre Especial d'Ocupació d’ Iniciativa Social 

Com a Centre Especial d'Ocupació té dos objectius fonamentals. D'una banda, proporcionar 
als/les treballadors/es amb trastorn mental la realització d'un treball productiu i remunerat, 
adequat a les seves característiques, i d'altra, facilitar amb posterioritat la integració laboral 
dels/les seus/seves treballadors/es al mercat ordinari de treball.  

La metodologia de treball és el Treball amb Suport, en aquesta es dona orientació i 
assessorament, suport individualitzat en la incorporació al lloc de treball i durant el procés 
d'aprenentatge de tasques, manteniment del lloc de treball i seguiment de la persona 
treballadora. Al llarg del 2021 s’ha estan treballant per anar millorant l’atenció a les persones 
treballadores i s’estan començant a establir pautes concretes en el que fer diari. 

Durant el 2021 malgrat  la situació social en la que estem immersos hem continuat treballant 
perquè  el  nostre  equip  no  es  veiés  afectat  i  hem  aconseguit  mantenir  la  plantilla  fins 
aconseguir 4 nous contractes fixes. 

A continuació presentem els serveis que es varen dur a terme al llarg del 2021: 

 Servei de Neteja: 11 treballadores/dos, 1 encarregada  i uns 20 clients. 
 Servei de Bar i Cafeteria: 10 treballadors/es i 3 encarregades. 
 Servei de Càtering: 3 treballadors/es 
 Manteniment i Cinemarodat: 7 treballadors/es. 

Ara fa dos anys que vàrem obrir les portes del servei de Bar Cafeteria del Velòdrom, creant 
nous llocs de treball i facilitant la promoció i millora de les persones treballadores en el CEO, 
gràcies en aquest servei hem pogut crear un equip de 10 persones. El CEO de Gira-sol aposta 



 

per donar cobertura a les necessitats de la pròpia entitat, generant sinèrgies entre serveis de 
les quals es beneficien els serveis individualment i l’entitat de forma global de tal manera que 
les instalꞏlacions serveixen com a aula pels aprenents i futurs professionals de la Hosteleria. 

En total, el 2021 l’equip de CEO estava format per 36 persones treballadores, de les que un 
77% de les persones amb discapacitat contractades al CEO tenen un contracte indefinit. 

Pel que es refereix a l’avaluació del procés de Qualitat, s’han assolit un 62,50% dels objectius 
plantejats als indicadors. Els incompliments s’expliquen per la situació de pandèmia i les 
dificultats per aconseguir nous projectes.  

El 89,83% de les persones treballadores que formem l’equip, som persones amb discapacitat. 
Aquest fa que ens certifiquem com a CEO amb Imprescindibilitat Social. Aquesta certificació es 
renova cada any, el criteri mínim es que al menys un 70% tingui reconeguda la discapacitat i 
nosaltres superem el requisit en un 19,83%. 

De la mateixa manera, el nostre Centre Especial d’ocupació està reconegut com a Centre 
d’Iniciativa Social des de 2020. La reserva de mercat establerta en la LCSP no respon a una 
definició legal, sinó a un concepte estratègic en virtut del qual una administració pública 
decideix reservar una part de la seva contractació —ja sigui mitjançant l’establiment d’un 
percentatge en el nombre de contractes o mitjançant l’establiment d’una quantitat- a afavorir el 
desenvolupament i la consolidació de les entitats socials definides en dita normativa. D’aquesta 
manera, des de la Gerència i des de els responsables dels CEO’s de 3SM es recorda a les 
administracions la necessitat de reservar contractes als CEO’s que estem certificats com a 
Centres d’Iniciativa Social. 

Les persones treballadores de CEO han informat d’un grau de satisfacció de 4,48 sobre 5. 

Atenció social 

El servei d’atenció social és la porta d’entrada a l’entitat. Es dona una atenció individualitzada a 
la persona en funció de la seva demanda i les seves necessitats, i es valora amb ella quin o 
quins dels programes poden ser més adients o s’adapten millor a la seva situació.  

A més, s’està en constant coordinació amb els/les professionals que realitzen un treball en el 
procés de la persona, i es valoren els recursos aliens a l’entitat als quals la persona també pot 
accedir per tal d’incrementar la seva qualitat de vida. Per a tot això, també es realitza la 
coordinació amb els/les treballadores socials i altres professionals tècnics/ques del diferents 
dispositius de salut, serveis socials i la xarxa d’exclusió.  

S’ha posat en marxa, a més, un sistema de gestió de beques i ajuts econòmics per a 
necessitats de primer ordre (transport, roba, etc.), amb l’objectiu d’afavorir l’itinerari individual 
de la persona. En aquesta línia, s’han atorgat 1.025€, dels quals s’han beneficiat 14 persones.  

També s’ha posat en marxa el programa de Banc d’aliments, amb la Fundación Banco de 
Alimentos de Mallorca, ubicada a Mercapalma. S’han beneficiat d’aquest programa 41 
persones. A més, el desenvolupament i gestió de la recollida i repartiment dels aliment ha estat 
al càrrec de persones participants de diferents serveis de l’entitat (Inserció laboral, joves, servei 
ocupacional i formació dual) baix el paraigües d’un taller pre-laboral.  

 

 



 

Atenció a famílies: 

El Servei d’Atenció a Famílies s’origina en el grup d’ajuda mútua per a famílies, que funciona 
exitosament des de 2015 a la nostra entitat. Des de llavors, les famílies participants a Gira-sol 
ens han requerit una atenció pròpia i més àmplia, d’acord amb les seves necessitats, que són 
específiques i diferents de les de les persones participants. Aleshores, i des de 2018, a Gira-sol 
hem tractat de donar resposta a aquesta necessitat elaborant un projecte d’atenció a famílies i 
dotant aquest servei de personal i recursos. Així, des del primer trimestre de 2021 tenim a una 
professional dedicada en exclusiva a l’atenció a les nostres famílies.  

Aquest és un servei transversal per a acompanyar a les famílies de persones amb un 
diagnòstic de salut mental en el seu projecte de vida familiar. Es parteix de les seves prioritats i 
preocupacions, mobilitzant els seus propis recursos i fortaleses o facilitant el suport i les eines 
que contribueixin a millorar la seva qualitat de vida, així com el benestar de cadascun dels seus 
membres.  

Amb tot, es pretén  

1. Oferir un espai de suport, orientació i escolta activa a les famílies  
2. Incrementar la formació i comprensió sobre la malaltia mental 
3. Facilitar que les famílies identifiquin les seves fortaleses i prioritats 
4. Fomentar un estil de comunicació i d´habilitats socials adequat per a afrontar i resoldre 

conflictes 
5. Trencar l’aïllament i estigma social de les famílies 
6. Reduir l’estrès i sobrecàrrega familiar 

Durant 2021 s’ha atès a 68 famílies, amb un total de 111 persones tant a les nostres 
instalꞏlacions com als seus domicilis. A més d’atendre a les persones individualment (o en grup 
familiar), s’han dut a terme 4 sessions d’Escola de Famílies i s’han mantingut de forma regular 
3 grups d’ajuda mútua. Així mateix, s’han realitzat 3 sortides multi-familiars dins el marc 
d’activitats d’oci. Hem aconseguit un 80% d’assistència a les diferents activitats que s’han 
realitzat, i un índex de satisfacció de 4 sobre 5. 

Activitats comunitàries 

El servei d’activitats comunitàries neix amb la intenció d’oferir a les persones amb diagnòstic de 
Salut Mental i a la població en general activitats que promoguin la seva participació. Aquest 
projecte es realitza a partir de la utilització dels recursos socioculturals que estan al nostre 
abast. A més, es duen a terme esdeveniments i accions de dinamització social cultural, 
sensibilització i antiestigma, en i per la comunitat dels barris palmesans.  

Els destinataris del projecte són les persones que estiguin interessades en participar en 
qualsevol de les activitats que s’ofereixen en el marc del projecte d’Activitats Comunitàries 
independentment de la seva procedència: persones participants de Gira-sol, veïns del barri, 
familiars, amics, etc.  

Les activitats comunitàries les hem agrupat segons la temàtica en tres grans grups: activitats 
creatives, activitats esportives i activitats d’oci saludable. Enguany hem desenvolupat les 
següents: senderisme, petanca, hort, escriptura creativa, pàdel, ioga, volei, bàsquet, futbol, 
teatre, meditació, club social i pintura de teules.  

La participació ha estat un èxit, arribant a participar 250 persones. D’aquestes un 60% són 
persones amb discapacitat, generalment amb un diagnòstic de salut mental; i el 40% % restant 
són demandes que ens han fet els veïns dels barris a on tenim les nostres seus o derivacions 



 

fruit del treball en xarxa que realitzem amb entitats del Tercer Sector o les administracions 
públiques amb les que treballem de manera directa o indirecta.  

La mitjana d'assistència als tallers ha estat d'un 80%. 

Nous Projectes 

Fundació Tutelar 

Durant l’any 2022 es pretén posar en marxa un Servei d'atenció a persones incapacitades 
judicialment com a servei de tutela per a persones adultes, susceptibles de ser incapacitades 
judicialment, que desenvolupa les funcions tutelars designades judicialment en els casos en 
què no hi ha familiars idonis per desenvolupar aquesta funció. 

Els objectius que perseguim son cobrir les necessitats de suport, protecció i garantia de tots els 
drets (personals i patrimonials) de la persona incapacitada o en procés d'incapacitació si s'han 
establert mesures cautelars i promoure l'autonomia personal de la persona incapacitada 
judicialment o en procés d'incapacitació d'acord amb la resolució judicial corresponent.  

Atenció psicològica  

Al llarg de l’any 2022 la nostra intenció és dotar l’atenció psicològica que actualment oferim a 
Gira-sol de manera tranversal d’un equip professional especialitzat que treballi per a millorar el 
benestar emocional i psíquic de les persones participants de la nostra entitat i les seves 
famílies posant de relleu intervencions completament personalitzades i alternatives.  

Amb aquest projecte pretenem aconseguir un suport continuat, flexible, horitzontal i participatiu 
encaminat a la promoció de la salut mental, l’apoderament dels participants i a la millora de la 
seva qualitat de vida.  

Equip professional 

Al 2021, 225 professionals han passat per l'entitat. Dels quals, 127 tenen discapacitat i 98 són 
professionals d'atenció a les persones amb discapacitat. 

El 57% de les persones que han treballat en la nostra entitat són dones i el 43% són homes. 

La satisfacció general de les persones que treballen en l'Associació Gira-sol és de 4,3 sobre 5. 

Aliances Estratègiques  

3 Salut Mental 

3 Salut Mental es la aliança de tres entitats socials amb un paper fonamental des de fa més de 
dues dècades en l'atenció a persones amb un trastorn de salut mental a Mallorca: Gira-Sol, 
Estel de Llevant i Fundació És Garrover. Des de 2014 sumem experiència i coneixements, i 
impulsem iniciatives innovadores per a fomentar la inserció sociolaboral i donar més visibilitat a 
aquest colꞏlectiu amb projectes com Tres Glops i Obertament Balears.  

 



 

foQua  

Fòrum per la Qualitat és una associació d'entitats sense ànim de lucre que atenen persones 
amb discapacitat a Balears. L'objectiu d'aquesta aliança és el desenvolupament empresarial, la 
innovació i la qualitat en el sector de la discapacitat, a més de la dels interessos professionals, 
laborals, econòmics i socials de les entitats. 

Federació de Salut Mental de Mallorca - FESSMM 

La Federació d'Entitats i Serveis de Salut Mental de Mallorca (FESSMM), formada per la 
Fundació És Garrover, Gira-Sol, Estel de Llevant, Deixalles Calvià i GREC (Palma), uneix 
esforços per a la defensa dels interessos de les persones usuàries i els seus familiars, amb els 
objectius de coordinar recursos, gestionar interessos comuns de les entitats, unificar criteris i 
estratègies per al colꞏlectiu de salut mental 

Red ISEM 

Des de 2019 Gira-sol forma part de ISEM, una associació no governamental i sense ànim de 
lucre constituïda per diverses entitats com a xarxa per a la promoció i inclusió social de 
persones amb malaltia mental. 

Treballant per a la integració social i laboral de persones en risc d'exclusió social, especialment 
per problemes de salut mental i agrupa fundacions, associacions i altres entitats tant públiques 
com privades, d'àmbit estatal i regional, sent un dels seus objectius possibilitar la trobada i la 
cooperació entre entitats. ISEM està representada a Balears per la nostra entitat.  

Aliances Operatives  

Taula TAS 

La “Taula per a la Inserció Laboral de Persones amb Discapacitat amb Necessitats de Suport” 
es va constituir al juliol de 2001, de manera pionera a Balears, per a coordinar esforços i 
regular el treball que realitzen les entitats, a través de la metodologia d'ocupació amb suport, i 
en colꞏlaboració amb el teixit empresarial. 

Aquest model de treball consisteix en un conjunt de serveis i accions centrats en la persona 
amb necessitats de suport, perquè pugui accedir, mantenir-se i promocionar-se dins d'una 
empresa ordinària en el mercat de treball obert, amb el suport de professionals (preparadors/as 
laborals) i d'altres tipus d'ajudes. 

Consell de Dones 

El Consell és un espai de participació activa de totes les associacions i entitats existents a la 
ciutat que treballen per la igualtat efectiva entre homes i dones a la vida pública i privada, y als 
àmbits de decisió; un espai de reconeixements a la ciutadania, en general, i a les entitats i 
associacions en particular, com a interlocutores vàlides al disseny, la implementació i 
l’avaluació de les polítiques públiques municipals. 

 

 

 



 

Cineciutat 

Cineciutat és una associació sense ànim de lucre que a posada decididament per cinema en 
versió original, de qualitat i cinema clàssic. L'aliança amb aquesta associació té com a objectiu 
convertir el cinema en una eina d'accés a la cultura i l'educació, especialment la mallorquina. 

Promovent la cura del medi ambient i les energies renovables i contribuint socialment a la 
inserció laboral de les persones amb problemes de salut mental, utilitzant la infraestructura per 
a donar Missatges anti-estigma. 

Feafes empleo 

És una Associació de Centres Especials d'Ocupació espanyols, específics del colꞏlectiu de 
salut mental i sense ànim de lucre. Actualment compta amb 33 Entitats associades, amb 50 
Centres Especials d'Ocupació, en 15 Comunitats Autònomes, i representa a més de 3.100 
persones amb trastorn mental greu contractades en els esmentats Centres Especials 
d'Ocupació en tot el territori nacional. En relació al suport en la inserció laboral i manteniment 
d'ocupació en empreses del mercat ordinari es gestionen més de 1.100 llocs de treball per 
entitats sòcies de Feafes Ocupació. 

Plataforma voluntariat:  

Des d'aquest any l'Associació GIRA-SOL és membre de ple dret de la Plataforma del 
voluntariat de les Illes Balears (PLAVIB), L'adhesió a la plataforma pretén ser una aliança que 
permeti a l'entitat enfortir el treball que fa en matèria de voluntariat i que en el futur permeti 
veure incrementat el nombre de persones que participen activament com voluntaris als 
diferents serveis amb que compta l'entitat, així com promocionar la pràctica del voluntariat com 
una eina de transformació social i dinamització comunitària.  

La PLAVIB és un altaveu que aproparà la tasca que fa l'Associació Gira-sol en i per a la 
societat i facilitarà que les persones interessades en dedicar una mica del seu temps a 
colꞏlaborar activament en una causa social ho puguin fer, si ho desitgen, en algun dels 
programes que ofereix l'entitat. 

Apropa Cultura: 

Ens hem inscrit com entitat colꞏlaboradora a la plataforma APROPA CULTURA, una iniciativa 
que pretén apropar la cultura a les persones de colꞏlectius en risc d’exclusió social posant les 
eines necessàries i fomentant les relacions amb programadors culturals  per tal que les 
persones membres  d'entitats socials puguin accedir als esdeveniments de caire cultural que es 
programen a Mallorca en condicions favorables. 

El 2021 un total de 110 persones han pogut gaudir de 17 espectacles programats arreu de l'illa. 

Banc d’Aliments 

Desde 2021, Gira-sol colꞏlabora amb la Fundació Banc d’Aliments de Mallorca. Un enllaç que 
permet cobrir les necessitats bàsiques en concepte d’alimentació de les persones participants 
de l’entitat en situació de vulnerabilitat.  

En 2021, vam iniciar la colꞏlaboració al desembre amb un total de 33 persones beneficiaries.  

 



 

Fundació Barraquer  

La Fundació Barraquer conjuntament amb General Òptica ha realitzat una donació d’ulleres per 
els seus usuaris. A l’any 2021 Gira-sol colꞏlabora amb la fundació aconseguint així que moltes 
persones que necessiten ulleres puguin disposar d’elles. Les persones que reben les ulleres les 
recullen a General Òptica i tan sols abonen 40€ per les ulleres.  

Durant el 2021 un total de 6 persones participants de l’entitat es van beneficiar d’aquest servei.  

Dentista sobre rodes 

Gira-sol i Dentista Sobre Rodes colꞏlaboren conjuntament amb l’objectiu de poder donar 
resposta al colꞏlectiu de persones amb risc de vulnerabilitat que a causa dels alts preus del 
servei d’odontologia privada no poden costejar un odontòleg.  

En 2021 un total de 16 persones participants han pogut beneficiar-se del servei.  

Empreses colꞏlaboradores 

Durant el 2021 hem colꞏlaborat amb més de 50 empreses des de Gira-sol que han afavorit la 
inserció laboral de les persones ateses. Són 37 les empreses que al 2021 tenen un Acord de 
colꞏlaboració signat des de l’Àrea d’inserció laboral, algunes d’elles són: 

 

 

     

 

 

     

 

 



 

 

 

Organitzacions i entitats colꞏlaboradores 

A més colꞏlaborem amb organitzacions i entitats laborals realitzant un treball en xarxa en favor 
a les persones amb diagnòstic de salut mental. Algunes d’elles són: 

PIMEM, FUNDACIÓN INTEGRA, INSTITUT MALLORQUÍ D´AFERS SOCIALS (IMAS), 
FUNDACIÓ EUROFIRMS, FUNDACIÓ ADECCO, FUNDACIÓ OK CARS, PROJECTE 
SOCIOEDUCATIU NAÜM, FUNDACIÓ PATRONAT OBRER. 

 

Finançaments 

    

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Dades Econòmiques 

INGRESSOS  TOTAL 

EUROS 

Subvencions i concerts públics  3.351.770,38

 
Subvencions privades  2.000,00

 
Prestació de serveis a l’Administració  5.941,55

 
Prestació de serveis a l’empresa privada   

435.550,55

 
Ingressos propis (donatius, altres)  153.969,94

 

Persones usuàries (càtering, transport, copagament 
habitatge) 

 

157.179,62

Altres ingressos    

186.728,26

 

 

 

DESPESES  TOTAL 

EUROS 

Personal 

2.757.728,70

Altres despeses  1.074.873,40

Amortitzacions  138.660,02

Romanent adscrit a inversions   

 

 


