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Magdalena Llabrés i Margalida Mª Riutort
Càritas Diocesana de Mallorca

CÀRITAS I EL SEU TREBALL

Càritas és una organització no governamen-
tal (ONG) sense ànim de lucre, reconeguda per
l’Estat, que treballa en coordinació i col·labo-
ració amb altres institucions privades i de
l’Administració pública. Pertany al Bisbat de
Mallorca dins l’àmbit de la Delegació Diocesana
d’Acció Social i es fa present a la nostra socie-
tat, mitjançant els grups d’Acció Social a les
parròquies tant de ciutat com dels pobles i als
diferents projectes que estan en funcionament.
Aquests grups, integrats per voluntaris i pro-
fessionals, estan a prop i recolzant a totes les
persones, especialment les més desvalgudes i
necessitades. 

A Mallorca, Càritas Diocesana es va consti-
tuir el dia 8 de desembre de 1961. De llavors
ençà els canvis han estat molts, tant en l’orga-
nització, com en la metodologia de treball, els
programes desenvolupats, etc. L’any 1995 va
ser reconeguda la xarxa d’Atenció
Primària/Acció de Base com a xarxa oficial pel
CIM (BOCAIB de dia 12-9-95) cosa que recolzà
el treball que s’està realitzant.

L’Acció Social de Càritas vol respondre a:

• Situacions de pobresa i marginació:
entesa també com la mancança de les condi-
cions necessàries per desenvolupar una vida
digna i autònoma.

• La injustícia: s’intenta anar a les cau-
ses de les situacions d’empobriment i es procu-
ra abordar els problemes globalment i estructu-
ralment. 

• Les dificultats de realització de la
persona: s’ajuda a desenvolupar les seves
capacitats i potencialitats.

Per assolir aquests objectius, es tenen els
següents programes d’actuació en funciona-
ment:

- Atenció primària/Acció de base
- Inserció sociolaboral
- Infància, dona i família
- Persones grans
- Immigrants
- Voluntariat
- Formació
- Cooperació internacional
- Programa d’actuació integral (conjunta-

ment amb la Fundació Deixalles)

Càritas treballa a tota l’illa de Mallorca mal-
grat la majoria de projectes es desenvolupen a
Palma. El programa a la part forana s’ha inten-
sificat molt durant aquests darrers anys, tant
en accions com en projectes i equips de treball.
Així, les zones més desenvolupades han estat
la comarca de Manacor, tota la zona de Llevant
i la comarca d’Inca, a més d’altres pobles de l’i-
lla. 

Des de fa alguns anys la formació que du a
terme Càritas es centra en fer un treball més
humanitzador. Això vol dir partir de les premis-
ses bàsiques següents:

Els tallers de formació bàsica per a la dona, una experiència de 
integració



• La persona és el més important: és qui
ha de dir cap on va, com hi vol anar, amb qui vol
fer aquest canvi i aquest camí. Pel que fa als pro-
fessionals de Càritas han de confiar en les seves
possibilitats; han d’anar al seu ritme; han d’a-
companyar-la, tot i que aquest tret serà diferent
depenent del procés personal (acompanyament,
recolzament, estimular, escoltar, estar al seu cos-
tat...). 

• S’han de saber descobrir les capacitats i
potencialitats per fer créixer i reforçar la persona
i ajudar a que ho valori i ho assumeixi.

• S’han de treballar les mancances per
millorar els recursos propis, partint de la motiva-
ció, per tal d’ajudar al desenvolupament integral,
tant personal com familiar i de l’entorn. 

En el treball quotidià, en el dia a dia, tant des
del Programa d’Atenció Primària/Acció de Base
com des dels projectes específics, cal destacar:

• El treball en equip: es du a terme tant
als diferents programes com al propi equip de
direcció. L’equip es l’espai de interconnexió, d’a-
juda, d’opinió, de formació, etc. Aquesta forma
de treballar enriqueix més, permet la participa-
ció, l’avaluació i el treball comú. 

• La coordinació: és l’eina més important
per al treball amb les persones ateses des de l’en-
titat. Les reunions periòdiques a nivell intern,
així com les que es realitzen amb les altres enti-
tats i serveis per al seguiment dels diferents pro-
jectes i processos personals, ajuden a valorar la
tasca que es realitza i com es du a terme en els
seus diferents nivells.

• El treball en xarxa: és fruit de l’equip i
la coordinació. Produeix un efecte multiplicador,
on s’evita la duplicitat i es fomenta la cooperació

i la complementarietat.

• El treball comunitari: sorgeix de les
accions anteriors. Tant als pobles com a les
barriades de Ciutat es treballa de manera conjun-
ta amb entitats veïnals, centres socioculturals,
escoles, centres de salut, etc. 

En tota aquesta tasca hi té un paper impor-
tant la implicació del voluntariat, que  participa
directament en els projectes i millora la sensibi-
lització de la comunitat.

EL TREBALL INTEGRAL EN ELS TALLERS
“JOANA BARCELÓ” I “VIDAUBA”

Els projectes formatius “Joana Barceló” (a
Palma) i “Vidauba” (a Manacor) són tallers de
formació bàsica per a la integració i estan
adreçats a dones amb dificultats. Càritas du
endavant aquests projectes, dins el seu Programa
d’Inserció Sociolaboral, per mitjà d’un conveni
amb el Departament de Promoció del Consell
Insular per a les activitats formatives en càrrec a
la Renda mínima d’inserció.

El perfil d’usuàries que acull aquests tallers
són dones immigrants, amb desestructuracions
personals i/o familiars, amb problemes de salut,
soles i amb càrregues familiars, majoritàriament
entre 20 i 50 anys, moltes vegades sense expe-
riència de feina ni qualificació professional. Els
tallers els donen una resposta integral i les pre-
para per a una integració sociolaboral.

A continuació es mostra una taula que pre-
senta, partint de les necessitats humanes de tota
persona, les situacions de mancança de la dona
quan arriba als tallers, així com el treball que
es realitza a partir de les seves capacitats i
potencialitats.
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Tallers de formació bàsica per a la integració

Necessitats Situació de mancances de la dona quan Treball que es realitza des dels taller

Humanes arriba als tallers (des de  les capacitats i les mancances)

SUBSISTÈNCIA • Recursos insuficients. Precarietat laboral • Tramitació de RMI

Tenir cobert tot allò que li • Problemes d’higiene i, en conseqüència, • Beques d’inserció

permet mantenir-se (menjar, problemes de salut, especialment infantil • Formació (salut, prevenció, economia

vestir, salut, higiene) • Problemes d’alimentació que responen domèstica, alimentació equilibrada)

a un consumisme.

PROTECCIÓ • Documentació • Informació de serveis i recursos

Treball (nòmina), habitatge, • No té accés en igualtat a prestacions • Assessorament sobre tramitació

documentació(papers) i ajudes socials (decret RMI i Llei de documentació

sanitat, prestacions, etc. d’ Estrangeria) • Coordinació serveis i recursos

• Recursos públics insuficients (salut 

integral, salut mental, escoletes...)

• Dificultats d'habitatges (lloguers alts, 

amuntegament, cases en males condicions, 

no té accés als habitatges protegits...)

AFECTE • Separació física de la família • Valoració de la persona

Tenir a qui estimar i sentir-se • Inexistència de lligams afectius • Ajudar a créixer en autovaloració

estimada per qualcú • Manca de transmissió coherent del • Proximitat, acompanyar en el procés

que senten • Formació cap el respecte i l’acceptació

• Manca d’ educació dels sentiments

ENTENIMENT • Aïllament • Formació en la comunicació

Capacitat de relacionar-se i • Falta de comunicació • Habilitats socials

comunicar-se amb els altres, • Dificultats en crear lligams duradors • Experiència col·lectiva de posar

desenvolupar el propi “jo” i amistats en pràctica les habilitats

social • Relacions de parella inestables i de • Creació de lligams entre les dones

poca continuïtat

•  Poc o excessiu control familiar
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Necessitats Situació de mancances de la dona quan Treball que es realitza des dels taller

Humanes arriba als tallers (des de  les capacitats i les mancances)

PARTICIPACIÓ • No participació a associacions • Experimentar la pròpia participació

Sentir que es forma part de: (AMPAS, AA VV...) als tallers

una associació, un grup, • Individualisme (la mobilització l’hi costa) • Formació: personal, cultural, social...

una família... • Necessitat de formació a nivell cultural • Idioma i cultura

• Falta de participació en activitats d’oci i • Treballar la interculturalitat

temps lliure

• Baixa autoestima i motivació que 

repercuteix en poca participació

• Conèixer i utilitzar els recursos normalitzats

OCI • Mancança d’oci • Informació de recursos d’oci

Necessitat de gaudir, • El seu oci és dedicar-se a tasques • Transmissió d’experiències d’oci que

aprendre, tenir noves de la llar i  als fills motivin i animin el seu dia a dia

experiències... des dels propis • No valora els recursos d’oci gratuïts • Donar valor a les coses que donen

gusts, inquietuds, en el temps o poc costosos satisfacció per petites que siguin

lliure • No valora l’oci com a necessitat

CREATIVITAT • No exerceix cap tipus d’activitat que • Formació: descobriment de

Necessitat d’expressar el que permeti desenvolupar les seves capacitats capacitats i habilitats

es sent, el que es viu de la (si ho fa ho transmet a un cercle • Compartir les capacitats i

manera que es vulgui, no des molt reduït) habilitats al taller

d’uns estereotips definits • No valora la creativitat com a necessitat   

IDENTITAT • Dificultat d’acceptació de la pròpia • Respecte a les identitats,

Sentit de pertinença a un realitat, hi ha un desig molt mal complementarietat,

país, a una cultura, a una d’aconseguir compartir la pròpia realitat

llengua pròpia... • Por a perdre la seva identitat  

LLIBERTAT • Condicionada a les responsabilitats • Valoració com a persona

Necessitat d’elegir, d’assumir familiars • Fer la dona protagonista del seu

la pròpia realitat i les seves • Es fan eleccions i no es preveuen procés de formació

conseqüències les conseqüències 

• Condicionada a la situació familiar, legal, 

subsistència…



RESPOSTA INTEGRAL DES D’UNA VISIÓ
HUMANISTA

Els objectius a aconseguir des d’aquesta tri-
ple implicació són:

El treball integral amb la dona

• Adquirir habilitats socials per millorar
la qualitat de vida, l’estabilitat personal, l’au-
toestima, la motivació, etc.

• Augmentar la formació, descobrir les
capacitats per a realitzar un programa de vida
que permeti una millora en el  procés de socia-
lització.

• Crear canals que facilitin la participa-
ció de les dones als  propis projectes.

• Treballar des de la nostra implicació
com a primers transmissors dels propis projec-
tes de vida i que això faciliti un treball integral.

El treball en xarxa

• Treballar en xarxa amb altres entitats
que comparteixin un treball humanitzador.  

• Promoure la coordinació amb admi-
nistracions públiques i entitats privades per-
què coneguin  la realitat de la dona i aprofitar
millor els recursos.

• Ser creatius davant les noves necessi-
tats que sorgeixen afavorint la complementa-
rietat amb altres associacions i evitar la dupli-
citat.

• Afavorir el treball  transversal.

Les polítiques socials     

• Promoure polítiques que recolzin la
dona davant situacions de dificultat, (flexibi-
litat horaris, guardaries, vivenda, suports
específics,  etc.) i que potenciïn la conciliació
de la vida laboral i familiar.

• Promoure la implicació de les admi-
nistracions públiques i organismes de forma
integral.

• Participar en els espais de decisió
aportant  la realitat de la dona en dificultats. 

• Redefinir nous conceptes que inci-
deixen en el nostre treball amb dones: mercat
laboral, producció, economia alternativa,
competitivitat... En definitiva, es tracta de
definir un nou concepte d’inserció.
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TREBALLANT EN
X A R X A

POTENCIANT
POLÍTIQUES
SOCIALS

TREBALLANT DE
FORMA INTEGRAL
AMB LA DONA


