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En 2007, EAPN-IB va presentar l’ “Informe sobre el qüestionari a col·lectius en risc d’exclusió”; un estudi
sobre col·lectius vulnerables realitzat a partir de qüestionaris a 240 usuaris de les nostres entitats per
detectar els factors de vulnerabilitat presents en els col·lectius en risc d’exclusió de Mallorca en relació
als àmbits econòmic, laboral, formatiu, sociosanitari, residencial, relacional i de ciutadania i participació.

Aquest estudi, sorgit del procés d’organització en 2006 de les I Jornades sobre Inclusió Social a les Illes
Balears celebrades a la UIB els dies 9 i 10 de novembre, pretenia proporcionar un diagnòstic dels col·lectius
en risc d’exclusió a partir dels diferents factors de vulnerabilitat que conformen el fenomen multidimensional
de l’exclusió social, anant més enllà de l’estudi de la pobresa a partir de criteris basats únicament  en els
ingressos econòmics.

La publicació que ara vos presentam pretén donar una passa més enllà en l’acostament a la realitat de
l’exclusió social a Mallorca, presentant les històries humanes i posant rostre mitjançant fotografies a la
realitat que s’amaga rere les fredes dades estadístiques.

Però no ens hem volgut quedar en la denúncia de les situacions d’exclusió que afecten als col·lectius
vulnerables, també volem donar un missatge d’esperança: la tasca quotidiana de les organitzacions socials
representades a EAPN-IB, unida a la voluntat de superació d’aquestes persones en risc d’exclusió,
contribueix a fer possible la inclusió social dels col·lectius vulnerables.

Confiam que aquesta publicació sigui útil per sensibilitzar la nostra societat sobre la necessitat de reforçar
les polítiques d’inclusió social en favor de les persones que més pateixen l’actual situació.

Volem agrair l’aportació econòmica de la Caixa Colonya, una entitat bancària cada cop més compromesa
amb la realitat socioeconòmica de les Illes Balears, que en aquest cas ha fet possible la present exposició
i publicació.

I finalment agrair de tot cor als vertaders protagonistes d’aquest treball – les persones que apareixen a
les fotografies- la seva amabilitat i disponibilitat per deixar-nos emprar la seva imatge i cedir-nos el seu
temps.

A tots, gràcies.



INTRODUCCIÓ
“Històries d’Inclusió Social” és un recull fotogràfic d’històries de persones en el qual s’intenta posar
rostre i mostrar el costat humà de la realitat de l’exclusió social a Mallorca i de la tasca de les entitats
socials en favor de la inclusió.

La publicació s’estructura a partir dels 15 factors d’exclusió social identificats en els col·lectius
vulnerables de Mallorca. Per a cada un d’aquests factors es fa una explicació de les dimensions que
inclouen, així com de les situacions que s’han identificat en l’ “Informe sobre el qüestionari a col·lectius
en risc d’exclusió” publicat en 2007 per EAPN-IB (v. portada de l’estudi a la dreta). La part gràfica
de cada factor consta de dues fotografies amb la seva història:  ambdues ens presenten dos caires,
sovint contraposats, d’una mateixa realitat dels col·lectius amb els quals treballen les entitats que
conformen EAPN-IB.

Pel que fa a les fotografies, EAPN-IB va sol·licitar l’ajuda dels alumnes i professors del Cicle Superior
de Fotografia de l’Escola Superior de Disseny de les Illes Balears, la majoria dels quals acceptaren
desinteressadament el repte. Per això no volem deixar de fer menció de la seva inestimable aportació
en treball i temps, en concret:

Professors: José Luis Martin i Jaume Segura.
Alumnes de Cicle Superior de Fotografia de 1er i 2on curs:

- Josep Maria Castell
- Beatriz Castilla
- Isabel de la Rosa
- Isabel Fernández
- José Manuel García
- Marina Molada
- Noelia Monteserín
- Anton Poletaev.

Val a dir que la majoria dels i de les protagonistes de les fotos són usuaris d’alguna de les entitats
d’EAPN-IB tot i que, en un petit percentatge, es va haver de recórrer a fer un muntatge amb actors
o bé es posaren noms ficticis. Malgrat aquest fet, les fotografies i els textos que les acompanyen
reflecteixen situacions reals. Finalment dir que totes s’han fet amb el consentiment per escrit de
les persones que hi apareixen.
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Atur, feines precàries i
de baixa qualificació

Aquest factor d’exclusió relacionat amb l’accés
a l’ocupació té en compte aspectes com la
situació laboral actual, les ocupacions principals,
el temps d’atur en el darrer any, la situació
professional i relació laboral, la jornada de treball,
les accions de recerca de feina, les possibilitats
d’incorporació immediata a una feina i la
percepció de la qualitat de l’ocupació.

Entre les persones en situació o risc d’exclusió
trobam una elevada presència de situacions
d’atur, l’existència de feines de baixa qualificació,
especialment en el sector de la construcció en
el cas dels homes i de la neteja en el cas de les
dones, una presència significativa de treball
irregular, així com de jornades de més de 40
hores setmanals i de subocupació, amb jornades
de menys de 20 hores.



Atur, feines precàries i de baixa qualificació.

10 Histories d’inclusió social

Miquel: 36 anys, fent cua en el SOIB esperant l’oportunitat d’una ocupació. Actualment fa sis mesos que està
a les llistes de l’ atur

Només el 18.5% dels usuaris de les entitats que formen part de la nostra xarxa es troben ocupats.
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Atur, feines precàries i de baixa qualificació.

11Histories d’inclusió social

Widsom : El mes de gener entrà a formar part d’un taller de formació que es desenvolupa en una de les
entitats que formen part de la xarxa.

EAPN-IB promou diferents itineraris d’inserció sociolaboral. Es combinen processos d’orientació, de formació
i de recerca activa basats en un acompanyament dels usuaris i usuàries molt personalitzat.
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Cronificació i dependència dels
recursos d’atenció social

En relació a l’accés a una protecció social
adequada, s’ha tengut en compte aspectes com
els serveis socials que s’han utilitzat, l’existència
d’internaments, l’antiguitat en l’ús de serveis
socials, la problemàtica que va originar la primera
visita, la iniciativa d’acudir a la primera visita, la
continuïtat de les visites i la valoració del suport
rebut.

Entre les persones usuàries de les entitats
d’EAPN-IB hem trobat situacions de cronificació
en els serveis socials i utilització de diferents
recursos i serveis a causa de la complexitat de
les problemàtiques socials.



Juan: Fa més de 10 anys que no té domicili estable. Sense feina ni suport familiar, acudeix a centres d’acollida
o dorm pel carrer.

Entre el 45% i el 50% de les persones  que han col·laborat en l’estudi  duen més de 4 anys com a usuaris
dels Serveis d’Atenció Social.
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Carmen: Mare d’ètnia gitana amb càrregues familiars no compartides, treballa com a soldat professional i
viu en un pis tutelat - a la foto, parlant amb la coordinadora del pis -.

El 22.7% dels usuaris i usuàries d’EAPN-IB té uns ingressos mensuals inferiors a 420 euros. A més a més,
un 32% obté ingressos a través de rendes d’inserció o pensions de diferent tipus.
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Manca d’autonomia econòmica,
dependència dels ingressos

familiars i de prestacions

Quant a la renda, es consideren aspectes com
la mitjana d’ingressos mensuals i el tipus
d’ingressos, tant de la persona en risc d’exclusió
com del seu nucli familiar, així com la satisfacció
de les necessitats bàsiques.

Es posa de manifest la manca d’autonomia
econòmica de la població en risc d’exclusió, ja
que el salari només representa una petita part
dels seus ingressos, i la seva dependència dels
ingressos familiars i de prestacions socials.



 Manca d'autonomia, dependència dels ingressos familiars i de prestacions.
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Interior d’armari d’una usuària d’un pis tutelat

per una de les entitats que formen part

d’EAPN-IB

Nombrosos usuaris de les entitats que formen
part de la xarxa presenten una forta dependència
econòmica ja que el salari només els representa
un 18,1% dels seus ingressos
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 Manca d'autonomia, dependència dels ingressos familiars i de prestacions.
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José: Afectuosament anomenat  l”Aeróbic man” del centre de dia on acudeix, amb el seu esforç i l’ajuda de
les barres cada dia camina quilòmetres per no perdre mobilitat.

Les entitats d’EAPN-IB ofereixen tota una sèrie de serveis i prestacions socials que no poden ser cobertes
per l’administració pública
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Presència significativa de persones sense habitatge i
existència de barreres arquitectòniques en l’accés que

restringeixen les activitats de la gent gran

En relació a l’habitatge, es té en compte el tipus
d’habitatge, el règim de tinença, el nombre
d’habitacions, el cost mensual, les condicions
d’habitabilitat negatives, els equipaments de la
llar i la sol·licitud d’habitatge de protecció oficial.

Les conclusions en relació a l’habitatge són que
el seu cost representa una part molt significativa
dels ingressos del nucli familiar, també destaca
l’elevat nombre de persones sense habitatge
que viuen a institucions col·lectives, la manca
d’atenció de les polítiques d’habitatge públic a
totes les situacions de necessitat i l’existència
de problemes significatius de barreres
arquitectòniques per a persones majors, els
quals dificulten que puguin sortir al carrer i
realitzar tasques habituals com fer la compra.



Presència significativa de persones sense habitatge i existència de barreres
arquitectòniques en l’accés que restringeixen les activitats de la gent gran.

22 Histories d’inclusió social

Arenal:  Soterranis emprats com a vivendes. Un clar exemple de llars que tenen més de tres condicions
negatives d’habitatge, entre d’altres, les barreres arquitectòniques.

El 20’6% dels enquestats de les entitats que formen part d’ EAPN-IB, reuneixen com a mínim tres condicions
d’habitabilitat negativa.
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Presència significativa de persones sense habitatge i existència de barreres
arquitectòniques en l’accés que restringeixen les activitats de la gent gran.
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Carmen: Des del mes de gener ha entrat a viure a un pis tutelat que comparteix amb altres dones.

Des d’EAPN-IB s’intenta pal·liar la greu crisi d’habitatge que actualment pateix la societat; es gestionen
diferents residències comunitàries, pisos tutelats... sovint amb un treball socioeducatiu addicional
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Existència de trastorns mentals,
discapacitats i malalties cròniques

que provoquen dependència

La situació de salut de les persones usuàries de
les entitats d’EAPN-IB inclou aspectes com la
possessió de targeta sanitària, les visites
mèdiques i ingressos hospitalaris, la realització
d’exàmens mèdics sistemàtics, l’existència de
malalties cròniques o discapacitats, la utilització
habitual de medicaments, la percepció de l’estat
de salut i la satisfacció amb els serveis de salut
utilitzats.

En relació a la salut es posa de manifest que
existeix una elevada presència de malalties
cròniques i de discapacitats, i especialment de
problemes de salut mental.



Existència de trastorns mentals, discapacitats i malalties cròniques que provoquen dependència

26 Histories d’inclusió social

Paula: emparellant amb esment diferents fotografies amb l’ajuda d’una professional. Degut a la seva malaltia
segurament demà no ho podrà recordar.

El 34’7% dels usuaris o usuàries de les nostres entitats pateixen malalties cròniques o discapacitats.
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Existència de trastorns mentals, discapacitats i malalties cròniques que provoquen dependència
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Pedro: és el més jove del centre de dia on acudeix diàriament per vèncer les seves limitacions físiques.

El 37’4% dels usuaris de les nostres entitats pateixen malalties cròniques o alguna discapacitat.
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Baix nivell formatiu

El nivell educatiu considera el màxim nivell
d’estudis assolit per les persones en risc
d’exclusió, la realització recent d’estudis reglats
i no reglats, així com la percepció de beques o
d’altres ajuts a la formació.

Entre les persones usuàries de les entitats
d’EAPN-IB trobam un baix nivell educatiu, amb
una elevada presència de persones sense graduat
escolar.



Baix nivell formatiu

30 Histories d’inclusió social

Joan Toni, Kiko i Alex: Cap dels tres ha obtingut el graduat en educació secundària. Asseguts en un portal
sembla que esperen alguna oportunitat.

El 50% dels usuaris de les entitats que formen part d’EAPN-IB no té el graduat escolar i tan sols un 15% ha
realitzat estudis reglats el curs anterior.
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Baix nivell formatiu
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José Antonio: Amb 17 anys viu a un centre de menors per problemes d'abusos dins la família. Donat per
impossible en el marc del sistema escolar reglat, actualment està realitzant un curs de formació ocupacional
en ferreria en una entitat d’EAPN-IB; l’octubre de 2008 ha de començar les pràctiques en una empresa on
té elevades possibilitats de quedar-hi contractat.

Les entitats que formen part d’EAPN-IB ofereixen anualment centenars de cursos de formació ocupacional
i d’educació bàsica per a persones en risc d’exclusió.

Fo
to

: J
os

ep
 M

ar
ia

 C
as

te
ll.

 J
ul

io
l 0

8



32 Histories d’inclusió social



33Histories d’inclusió social

Manca d’informatització
de la població adulta

L’accés a les noves tecnologies com a factor de
prevenció dels riscs d’exclusió té en compte la
disponibilitat de tecnologies a l’habitatge i els
coneixements d’informàtica.

Existeix una manca d’informatització i de
coneixements d’informàtica entre la població en
risc d’exclusió, especialment entre la població
adulta.



Manca de d’informatització de la població adulta

34 Histories d’inclusió social

Fatna i Souad: Iniciant un taller d’alfabetització digital, un món desconegut per a elles. Primer pas: aprendre
a col·locar el teclat de l’ordinador.

La bretxa digital es fa evident en els usuaris i usuàries d'EAPN-IB , especialment entre la població adulta.
El 60,5 % de les persones no té accés a Internet des de casa però, en contraposició i degut a una qüestió de
necessitat, el 76,5% té telèfon mòbil.
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Manca de d’informatització de la població adulta

35Histories d’inclusió social

Agustin, Reda, Talia, Maria i Evelin : El mes de maig entraren a formar part de la ciberaula situada en el C.P.
Joan Miró (Polígon de Llevant) on hi acudeixen cada horabaixa.

Des de maig de 2008 l’EAPN-IB gestiona un programa en col·laboració amb l’Ajuntament de Palma i la
Fundació la Caixa: tres ciberaules (dues de les quals ja estan en funcionament) on es desenvolupen tasques
socioeducatives i d’alfabetització digital amb infants de 3 a 12 anys.
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Existència de situacions de
discapacitat que provoquen dependència

La prevenció de l’exclusió de persones amb
discapacitat inclou aspectes com els
impediments per a les activitats habituals a causa
de problemes de salut i l’existència de situacions
de discapacitat en el nucli de convivència i l’accés
a recursos de suport.

En relació a les situacions de discapacitat que
provoquen dependència trobam una presència
significativa de trastorns mentals i problemes
físics.



Existència de situacions de discapacitat que provoquen dependència.

38 Histories d’inclusió social

Maria i Luisa: parlant assegudes en un banc mentre observen els seus caminadors

Un elevat percentatge d’usuaris i usuàries d’EAPN-IB presenten trastorns mentals i problemes físics que
provoquen situacions de dependència.
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Existència de situacions de discapacitat que provoquen dependència.

39Histories d’inclusió social

Luisa: amb els seus 93 anys, animada i gaudint del joc amb a la pilota mentre estimula les seves limitades
capacitats.

En l’estudi realitzat a usuaris i usuàries de la xarxa el 28,6% tenen diferents impediments, els més freqüents
dels quals són problemes de salut mental o pulmonars
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Existència de situacions d’endeutament
en la cinquena part dels usuaris

L’endeutament, valorat a partir de la seva
existència, el tipus de deute i la quota mensual
és un factor que accentua el risc d’exclusió.

Entre les persones usuàries de les entitats
d’EAPN-IB és significativa la presència de
situacions d’endeutament. L’habitatge no és
l’única ni de fet la principal causa de deutes.



Existència de situacions de discapacitat que provoquen dependència.

42 Histories d’inclusió social

Ana: sense una feina fixa, ha de fer front al retorn de diversos crèdits al consum i compres a termini.

Les situacions d'endeutament afecten a més del 20% dels usuaris de les entitats que formen part d' EAPN-
IB, i l'habitatge no és l'única ni, de fet, la principal causa d'endeutament.
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Existència de situacions de discapacitat que provoquen dependència.

43Histories d’inclusió social

Abdul: s'ha establert per compte propi com a venedor ambulant amb el suport d'un programa per a
emprenedors immigrants.

Els programes de microcrèdits i d'autoocupació promouen l'accés de persones en risc d'exclusió a una
activitat empresarial per compte propi, afavorint la seva plena normalització econòmica i social
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Manca de suport familiar
en la quarta part dels usuaris

La situació i solidaritat familiar és un factor de
prevenció del risc d’exclusió, en funció d’aspectes
com el nombre de persones que conviuen a
l’habitatge, la identificació de la persona principal
de l’habitatge, l’existència de fills que no conviuen
a l’habitatge, l’estat civil, el lloc de naixement i
si és el cas l’any d’arribada a les Illes Balears,
l’existència de majors o persones amb
discapacitat a càrrec de les persones usuàries
de les entitats d’EAPN-IB, l’existència d’ingressos
en el nucli de convivència procedents de la família
i la derivació d’ingressos a altres membres de
la família, així com la valoració del suport familiar.

En relació al suport familiar es posa de manifest
que les xarxes familiars són fonamentals per fer
front a situacions d’exclusió i que una part
significativa de persones en risc d’exclusió no
tenen prou suport familiar.



Manca de suport familiar en la quarta part dels usuaris.

46 Histories d’inclusió social

Habitació núm. 4 d’un pis tutelat en el Polígon de Llevant: malgrat aquest tipus de recursos, la soledat i
l’aïllament hi estan presents.

El 25% dels usuaris de les entitats d’EAPN-IB no tenen prou suport familiar.
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Manca de suport familiar en la quarta part dels usuaris.

47Histories d’inclusió social

Maria i la seva filla: fa set mesos que lluiten per estar juntes de manera permanent i així aconseguir una
estabilitat familiar.

Les xarxes familiars son fonamentals per fer front a les situacions d'exclusió; el 47% dels usuaris expressen
que el suport familiar és gairebé o tot el desitjat.
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Risc de pobresa persistent a causa de la
manca de feina i d’ingressos

El risc de pobresa persistent s’analitza a partir
del nombre i del tipus de situacions de necessitat
de la persona en risc d’exclusió.

Els principals riscos de pobresa persistent tenen
relació amb la manca de feina i d’ingressos.



Risc de pobresa persistent a causa de la manca de feina i d’ingressos

50 Histories d’inclusió social

Carro de compra buit: enfront d’una vivenda degradada, és metàfora i alhora evidència de les situacions de
pobresa persistent en diferents indrets dels barris de Palma.

Més del 67% de les persones ateses a les entitats que formen EAPN-IB presenten més de dos factors de
vulnerabilitat

Fo
to

: J
os

é 
M

an
ue

l G
ar

cí
a.

 A
go

st
 0

8



Risc de pobresa persistent a causa de la manca de feina i d’ingressos
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Hernán:  fa poc dies que ha començat a aprendre un ofici, creu que li pot ajudar a aconseguir una feina.

Les entitats d’EAPN-IB  gestionen diferents projectes de formació i capacitació, possibilitant una millora de
les condicions d’ocupabilitat a l’hora que perceben uns ingressos mínims de subsistència.
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Baixa participació en programes
d’integració de persones de més de 45

anys

La promoció de la integració inclou aspectes
com ala participació en tallers o programes
d’inserció laboral i l’existència d’accions
d’acompanyament en la recerca de feina.

Entre la població en risc d’exclusió atesa per les
entitats d’EAPN-IB trobam una elevada
participació en programes d’inserció laboral, però
aquesta participació és menor en el cas de les
persones de més de 45 anys.



Baixa participació en programes d’integració de persones de més de 45 anys

54 Histories d’inclusió social

Jaime: 47 anys, actualment no forma part de cap programa o taller d’inserció laboral, roman en un dels
centres d’acollida de Palma

El 58’4% dels enquestats de les entitats que formen part d’ EAPN-IB, participen en programes. En canvi
aquesta participació disminueix considerablement en el cas de grups de més de 45 anys.
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Baixa participació en programes d’integració de persones de més de 45 anys
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Pepe, Tomás i Francisco : alumnes del taller de formació  ocupacional d’electricitat per a majors de 45 anys
escolten les explicacions del seu jove educador.

Més de la meitat dels usuaris i usuàries d’ EAPN-IB desenvolupen algun tipus de formació (58,4%) però
aquesta participació es redueix notablement en les persones majors de 45 anys.
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Càrregues familiars d’infants en prop de
la quarta part dels usuaris

Les accions amb la infància considera l’existència
de menors a càrrec de les persones usuàries de
les entitats d’EAPN-IB.

En relació a les càrregues familiars d’infants,
tenim una presència significativa de persones
en risc d’exclusió que han de tenir cura d’infants.



Càrregues familiars d’infants en prop de la quarta part dels usuaris
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Isabel: mare separada amb dos infants de 6 i 11 anys, realitzant una visita per demanar informació sobre l’
escola d’estiu d’una de les entitats d’EAPN-IB

Les entitats que formen part d’EAPN-IB ofereixen anualment centenars d’activitats adreçades a la conciliació
de la vida familiar i laboral i de suport a dones amb càrregues familiars
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Càrregues familiars d’infants en prop de la quarta part dels usuaris
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Cristina: mare de 25 anys amb tres infants i acabada d’arribar de Catalunya, realitzant una primera entrevista
en una de les entitats d’EAPN-IB per tal d’iniciar un procés socioeducatiu amb la família

L’estudi realitzat per EAPN-IB reflecteix la necessitat de tenir en compte les càrregues familiars ja que afecta
a la quarta part dels usuaris de la xarxa.
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La quarta part dels usuaris voldria canviar
de barri i prop del 10% consideren el seu

barri dolent o molt dolent

La valoració de les àrees marcades per l’exclusió
té en compte l’existència de familiars al barri o
poble, els anys de residència, la valoració, la
voluntat de canviar de barri o poble; així com
l’existència de problemes.

Tot i que no es detecten problemes generalitzats
d’espais urbans degradats, es posa de manifest
que una part molt significativa de les persones
usuàries de les entitats d’EAPN-IB identifiquen
problemes al seu barri o poble i manifesten
voluntat de canviar de lloc de residència i també
es troben algunes opinions definint el seu barri
com a dolent o molt dolent.



La quarta part dels usuaris voldria canviar de barri i prop del 10% el consideren dolent o molt dolent
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Carreró a l’Arenal de Palma:  a l’espera que el nou Pla de Reconversió Integral de la Platja de Palma contempli
també millores per a les condicions de vida dels seus residents.

En l’estudi d’EAPN-IB més del 30% dels usuaris i usuàries enquestats indiquen problemes en el seu barri,
relacionats amb la delinqüència, el renou i el trànsit, les drogues, els problemes de convivència, la manca
de neteja, el dèficit de comunicacions
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La quarta part dels usuaris voldria canviar de barri i prop del 10% el consideren dolent o molt dolent

63Histories d’inclusió social

Coll d’en Rebassa: Zona rehabilitada que compta amb una àrea verda i un parc infantil.

El fet que la quarta part dels usuaris de les entitats de la xarxa vulguin canviar de barri és una evidència de
les diferències que hi ha entre els barris/pobles de Mallorca
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Vincles socials
gairebé inexistents

La participació i capacitat d’expressió de les
persones usuàries té en compte aspectes com
la participació en grups o associacions, així com
la consideració de les seves opinions en els
programes en els quals participen.

Entre les persones en risc d’exclusió es posen
de manifest mancances en la participació en el
teixit associatiu i vincles socials gairebé
inexistents.



Vincles Socials gairebé inexistents

66 Histories d’inclusió social

Carmen: havent d’afrontar nombroses problemàtiques més urgents, la participació i la mobilització ciutadana no
estan ara per ara entre les seves prioritats.

La manca de participació en el teixit associatiu empitjora les situacions d'aïllament social. Només un 11,8%
dels usuaris d'EAPN-IB participen en societats esportives, recreatives, culturals, etc. i tan sols un 2,5%
s’involucra en associacions de pares, antics alumnes, veïns, sindicats o associacions juvenils.
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Vincles Socials gairebé inexistents
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Nazha i Hikmat: participant en un dels actes comunitaris interculturals de Manacor que els permet rompre
barreres i sentir-se més a prop.

En molts dels usuaris d’EAPN-IB es detecta una manca de participació en el teixit associatiu que dificulta
l'exercici dels drets democràtics i fa necessari el treball comunitari en el territori per reforçar els vincles
socials gairebé inexistents
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L’EAPN-ILLES BALEARS
XARXA PER LA INCLUSIÓ SOCIAL

L’ EAPN- Illes Balears. Xarxa per la inclusió social és una xarxa d’entitats socials constituïda a les Illes Balears el dia 18 de maig de
2005. Actualment formen part d’aquest organisme les següents entitats:

El motiu de la seva creació fou doble. Per una banda la necessitat urgent d’associar-se per tal de treballar conjuntament a favor de
la inclusió social de diferents col·lectius en el marc de les Illes Balears. I per altra, la oportunitat i la importància de formar part d’una
xarxa més àmplia i d’àmbit europeu, l’EAPN (European Anti Poverty Network), dedicada a la lluita contra la pobresa i l’exclusió social
i  integrada per 18 xarxes estatals i 27 organitzacions europees. Aquesta xarxa és un interlocutor de les ONG considerat per les
administracions en l’àmbit de la Unió Europea i està implantada en els diferents estats membres. A l’Estat Espanyol el seu representants
és la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-ES). Alhora, aquest organisme també es vertebra mitjançant
la representació dels diferents territoris de l’estat, com és el cas de l’EAPN -Illes Balears

De manera molt resumida, els objectius d’aquesta xarxa són, entre altres:

•  CREU ROJA ILLES BALEARS
•  REAS BALEARS
•  GREC
•  CÀRITAS MALLORCA
•  IRES

a)

b)

c)

d)

Promoure i millorar l’eficàcia i eficiència de les accions de lluita contra la pobresa i l’exclusió social a les Illes Balears.
Col·laborar en la definició de les polítiques que directament o indirectament incideixen en el fenomen de la pobresa i en el disseny
dels programes de lluita contra la mateixa i l’exclusió social.
Servir de nexe d’unió entre els seus membres, amb la finalitat de mantenir contactes, intercanvis d’experiències i informació, unitat
i suport mutu davant problemes comuns, podent-se dotar dels mitjans d’expressió i comunicació necessaris.
Col·laborar amb les distintes administracions, amb la finalitat de participar en espais de debat i planificació així com plantejar iniciatives
vinculades a les finalitats estatutàries.

•  COOPERATIVA JOVENT
•  FUNDACIÓ PATRONAT OBRER
•  INTRESS
•  PROBENS
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Presentació

Introducció

Factors d’exclusió identificats

- Atur, feines precàries i de baixa qualificació.
- Cronificació i dependència dels recursos d’atenció social.
- Manca d’autonomia econòmica, dependència dels ingressos familiars i de prestacions.
- Presència significativa de persones sense habitatge i existència de barreres arquitectòniques

en l’accés que restringeixen  les activitats de la gent gran.
- Existència de trastorns mentals, discapacitats i malalties cròniques que provoquen dependència.
- Baix nivell formatiu.
- Manca d’informatització de la població adulta.
- Existència de situacions de discapacitat que provoquen dependència.
- Existència de situacions d’endeutament en la cinquena part dels usuaris.
- Manca de suport familiar en la quarta part dels usuaris.
- Risc de pobresa persistent a causa de la manca de feina i d’ingressos.
- Baixa participació en programes d’integració de persones de més de 45 anys.
- Càrregues familiars d’infants en prop de la quarta part dels usuaris.
- La quarta part dels usuaris voldria canviar de barri i prop del 10% consideren el seu barri 

dolent o molt dolent.
- Vincles socials gairebé inexistents.

EAPN-Illes Balears. Xarxa per a la Inclusió Social.
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