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PRESENTACIÓ 
 
 
Fa 130 anys que “SA NOSTRA” va establir un compromís de servei social i financer 
amb tota la comunitat. L’Obra Social vehicula aquest compromís oferint les 
solucions i els ajuts més adients a les demandes de la societat balear. Aquesta ha 
estat una línia de feina constant que s’ha transformat a mesura que la societat 
evolucionava.  
 
L’any 2009 va tenir lloc la campanya «Participa... i decideix el destí dels beneficis 
que generes», que va posar de manifest les prioritats dels nostres clients. Ara, 
atenent aquests resultats, més del 47% de la despesa realitzada de l’Obra Social de 
“SA NOSTRA” s’han destinat a activitats de caire solidari i assistencial.  
 
Continuant amb la línea iniciada al 2010, aquest 2011, els programes que han 
tingut el suport de l’Obra Social mitjançant les convocatòries d’ajuts a projectes 
solidaris i a les urgències socials han arribat a 151.292 usuaris. D’altra banda, els 
recursos destinats a la cooperació internacional han arribat a 240.155 persones 
arreu del món. 
 
Però no tan sols ens preocupa l’acció social, sinó que també hem treballat ben de 
valent per apropar la cultura als ciutadans. L’any 2011, l’Obra Social de “SA 
NOSTRA” ha destinat també gairebé el 24% de la seva despesa a l’àrea cultural. 
 
Cobrir les necessitats educatives de la societat illenca és un altre dels nostres 
propòsits. A més, volem incentivar les inversions en R+D+I (recerca, 
desenvolupament i innovació) per millorar la producció i la prestació de serveis a la 
societat illenca. S’ha invertit a aquesta finalitat el 19% dels recursos de l’Obra 
Social. El 10% restant s’ha dedicat a accions encaminades a promocionar la 
protecció, el desenvolupament i la sostenibilitat del medi ambient balear.  
 
En total, “SA NOSTRA” ha destinat 6.086.005 euros a donar cobertura a totes 
aquestes demandes socials i a promoure el desenvolupament de les nostres illes. 
Cal dir que la tasca desplegada per l’Obra Social ha tingut lloc, principalment, als 
seus centres propis, que, en conjunt, han rebut  136.541 visites al llarg del 2011. 
Són el Centre de Cultura de Palma, el centre de formació Can Tàpera i la finca Sa 
Canova, a Mallorca; les sales de cultura de Maó i Ciutadella, i la Sala de Cultura 
d’Eivissa.  
 
La nostra Entitat continuarà treballant per mantenir el seu compromís social, 
atendre els suggeriments que han fet arribar clients, organitzacions i entitats 
socials, i respondre activament davant la greu situació econòmica actual. Per 
aquests motius, l’Obra Social de “SA NOSTRA” ha fet una passa més per ser més 
propera, més efectiva i més participativa. Així va néixer la Convocatòria 2011 “SA 
NOSTRA SOLIDÀRIA”, una nova forma d’ajudar. 



4 

 

ACCIÓ SOCIAL 
 
Conscient de les desigualtats i dels 
desequilibris que afecten la nostra 
societat, l’Obra Social de “SA 
NOSTRA” participa en la millora de la 
qualitat de vida de les persones que 
en pateixen les conseqüències. Amb 
l’objectiu d’aconseguir que tots els 
ciutadans de les Illes Balears puguin 
tenir ateses les seves necessitats, 
l’Obra Social de “SA NOSTRA” ha 
destinat 2.873.584 euros a donar 
suport als serveis d’assistència social 
de la nostra comunitat. 
 
“SA NOSTRA” SOLIDÀRIA 2011 

L’Obra Social de “SA NOSTRA”, a 
través de la seva Àrea Social, ha 
continuat amb la seva labor de 
promoure projectes solidaris, 
destinats a millorar la qualitat de vida 
de 391.447 persones en situació de 
necessitat.  

 

 

 

 

La novetat del 2011 ha estat 
incorporar la participació activa dels 
clients de l’entitat que han votat les 
propostes que han considerat 
prioritàries. Gràcies a aquest suport, 
l’Entitat aporta, a les Balears, 
1.048.231 euros als projectes i 
activitats assistencials. Els clients de 
“SA NOSTRA” van atorgar 42.815 vots 
a 174 propostes presentades per 132 
ONG solidàries de les Illes Balears.  

150 d’aquestes propostes es 
desenvolupen a Mallorca, 14 a 
Menorca i 10 a les illes Pitiüses. 

Els projectes i activitats presentats 
s’emmarquen dins cinc àmbits 
d’actuació. 

� Formació i integració 
sociolaboral de les 
persones 

 

Formació dels 
beneficiaris, de 
qualsevol col�lectiu o 
grup d’edat i en un 
sentit ampli i complex 
que inclou: formació 
cívica, en habilitats 
socials, ocupacional i 
laboral. A més, s’ha 
format també els 
tècnics, professionals 
i/o voluntaris implicats 
en el projecte en 
qüestió. 

� Dependència i suport 
a necessitats especials 

 

Suport adreçat tant a 
persones de diferents 
grups i col�lectius 
(malalts crònics, 
discapacitats o persones 
grans, sense diferenciar 
edat ni condició social) 
com a familiars i 
cuidadors. 
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� Urgències socials 
 

Atenció de situacions 
personals o familiars 
crítiques i puntuals 
(desnonament per falta 
de pagament, tall de 
subministraments 
bàsics, aliments, roba, 
medicaments, etc.). 

� Temps lliure i esport 
de base 

 

Ajuda a diversos 
col�lectius amb 
dificultats a gaudir de 
l’esport i dels moments 
d’oci d’una forma 
normalitzada. 

� Cooperació 
Internacional 

 

Col�laboració amb 
projectes que, impulsats 
des d’ONGD de les illes 
treballen per fer d’aquest 
món un lloc més just i 
solidari. 

Les propostes van adreçades als 
col�lectius més desfavorits:  

• Persones en situació de 
risc social o d’exclusió 
social 

• Persones amb 
discapacitat 

• Persones amb malaltia 
crónica 

• Persones en situación de 
desatenció 

 

 

ACTIVITATS I PROJECTES PREMIATS ILLES BALEARS 

Sectors Projectes Activitats 

Dependència 57 3 

Formació i integració sociolaboral de les persones 46 6 

Temps lliure i esport de base 11 9 

Cooperació internacional 9 0 

Urgències socials 21 12 

TOTAL 144 30 
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ACTIVITATS PER A LA GENT GRAN 

 
Actualment, hi ha al voltant de 600 milions de persones de seixanta anys i més, 
una xifra que es troba en augment constant a tot el món, també a les Illes Balears. 
Les persones grans saludables assumeixen un paper important lligat al 
desenvolupament fent treball voluntari, transmetent la seva experiència i 
coneixements, tenint cura de les seves famílies i participant de manera creixent en 
la força laboral remunerada. Un total de 97.352 persones, han gaudit dels 
programes que l’Obra Social de “SA NOSTRA” ofereix a la gent gran. 
 
Conscient d’aquesta realitat, i amb 
l’objectiu de millorar la qualitat de 
vida de la gent gran, l’Obra Social de 
“SA NOSTRA” ha desenvolupat un 
ampli i enriquidor programa 
d’activitats lúdiques i formatives, com 
viatges, cursos, tallers i festes. A més 
de les iniciatives pròpies, ha donat 
suport a diferents entitats en 
l’organització de festes populars, 
excursions, homenatges i concursos, 
entre altres activitats. 
 

 

Els viatges conformen una de les principals iniciatives d’esbargiment de les 
persones grans, un col�lectiu que té al seu abast programes posats en marxa per 
entitats públiques i privades. L’any 2011, l’Obra Social ha organitzat diferents 
viatges amb un valor afegit: els que cobren la seva pensió per “SA NOSTRA” han 
gaudit de descomptes especials. Així, nombrosos clients de totes les Balears han 
recorregut Cuba, Lisboa i Escòcia entre d’altres destinacions. 
 
Per altra banda, l’Obra Social de “SA NOSTRA” ha mantingut oberts 14 Clubs de 
Majors: Sont Gotleu, Es Coll d’en Rabassa, Son Rapinya, Son Sardina, Son Español, 
Sa Garriga, Ciutadella, Santa Catalina Thomàs, Sa Indioteria, El Vivero, Manacor, 
Pollença, La Vileta i Son Cladera. 
 
UNIVERSITAT OBERTA PER A MAJORS (UOM) 

 

 

Per tal de potenciar les capacitats de 
les persones majors, l'Obra Social "SA 
NOSTRA" col�labora des del curs 
2009-2010 amb la Universitat Oberta 
per a Majors (UOM). L'objectiu és 
dur  a terme un projecte educatiu per 
a aquest sector de població, 
emmarcat en el nou paradigma de 
l'aprenentatge al llarg de tota la vida. 
Un projecte que no solament millori 
els coneixements de la gent gran, sinó 
també la seva qualitat de vida.  
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INICIATIVES DE CAIRE SOLIDARI 
 
El propòsit essencial de l’Obra Social de “SA NOSTRA” és fomentar el 
desenvolupament i el benestar social i cultural a les Illes Balears. El 2011, s’han 
executat diferents propostes amb l’objectiu d’aconseguir el màxim d’ajudes i de 
col�laboracions per mantenir la vocació de servei social. S’han organitzat concerts, 
activitats de cinema i de teatre, concursos i altres actuacions amb finalitat solidària, 
com ara festes a benefici d’una entitat o un col�lectiu determinats.  
 
 
CAMERATA SA NOSTRA – SOLISTES DE SA SIMFÒNICA 
 

Cicle integrat per vint concerts oferts arreu de les Illes durant l’any 2011, consolida 
l’objectiu de la proposta: unir esforços per part de l’Obra Social de “SA NOSTRA” i 
el Consorci per a la Música de les Illes Balears Orquestra Simfònica de les Illes 
Balears “Ciutat de Palma”, per oferir als ciutadans de les Illes una programació de 
música de cambra estable, de qualitat i assequible per a tots els públics. 

Tots el concerts han tingut caràcter solidari. Es proposava una entrada-donatiu de 3 
euros que es destina a ampliar el Fons Solidari de l’Obra Social de “SA NOSTRA”. 
Aquest Fons es distribueix entre les entitats socials de les Illes, que podran 
continuar desenvolupant els seus projectes. Han assistit 1.933 persones als 
concerts d’aquest cicle. 
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TORNEIG DE GOLF SOLIDARI 
2011 

L’Obra Social de “SA NOSTRA”, dóna 
suport a la tasca de la FEBED a través 
de la Convocatòria “SA NOSTRA 
SOLIDARIA” i el 2011 va organitzar 
un Torneig de golf solidari que va fer 
possible la recaptació de 15.000 euros. 
El torneig, celebrat al Golf Son Antem, 
va comptar amb l’aportació 
desinteressada de diversos 
col�laboradors i patrocinadors i amb 
una rifa solidària.  

 

 

 

VETLLADA MUSICAL SOLIDÀRIA A BENEFICI DE PROJECTE HOME 

L’Obra Social organitzà el passat 10 d’agost una vetllada musical solidària a 
benefici de Projecte Home Balears. L’acte va tenir lloc a la finca Son Mir i va ser 
organitzat amb la col�laboració del pintor pollencí Joan Bennàssar. 

Projecte Home Balears és una organització dedicada a la prevenció, tractament, 
formació i investigació del fenomen de les drogodependències. Ofereix un 
servei personalitzat, proper i de caràcter gratuït. Està integrat per un equip 
humà multidisciplinar format per 80 professionals que s’esforcen diàriament 
per oferir la millor solució perquè les persones amb problemes d’addicció 
recuperin la seva autonomia i independència. 

La Quartet Nisart i Joana Gual amenitzaren la trobada amb un repertori clàssic, 
format per obres de Beethoven, Puccini i Schubert. A l’entracte es va oferir un 
sopar bufet. 

A l’acte hi assistiren unes 400 persones. Projecte Home, gràcies a aquesta 
activitat solidària, va rebre la quantitat de 10.000 €. 
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CONCERT DE NADAL “SA NOSTRA SOLIDÀRIA” 

El tradicional concert solidari va tenir lloc el 22 de desembre, a les 20 hores, a 
l’església de Santa Eulàlia, a càrrec de l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears 
“Ciutat de Palma” i la Capella Jove de la Seu - Cor Juvenil de Sant Josep Obrer, 
sota la batuta de Luis Remartínez. 

El concert de caràcter solidari proposava una entrada-donatiu de 10 euros. 
Assistiren més de 500 persones i la recaptació íntegra del concert fou destinada a la 
Fundació Banc d'Aliments de Balears, que té la necessitat d'abastir les prestatgeries 
del seu magatzem, per fer front a les nombroses col�laboracions establertes amb 
entitats de les Illes que donen resposta a la situació d'emergència que viuen 
actualment moltes famílies. 

           

 

PER TU I PER A TOTS, CONCURS SOLIDARI DE DIBUIX I FOTOGRAFIA 

Concurs organitzat amb el suport de 
la Conselleria d’Educació que té com a 
objectiu principal sensibilitzar la 
comunitat educativa de les Illes 
Balears vers la igualtat d’oportunitats, 
i està inclosa dins l’àmbit d’educació 
per a la ciutadania. 

El concurs, al qual s’hi van inscriure 
un total de 8.295 alumnes procedents 
de 38 centres de les Illes, té dues 
modalitats: una de dibuix, per a 
l’alumnat d’educació primària, i l’altra 
de fotografia comentada, per a 
l’alumnat d’ESO. El tema a tractar ha 
estat, en ambdós casos, de temàtica 
social. 

L’Obra Social de “SA NOSTRA” aportà 
1 euro per cada alumne participant i 
la quantitat total obtinguda va anar a 
benefici de la Fundació Natzaret a 
Mallorca, dels Centres Oberts de 
Càritas Menorca i del centre Betània 
de Càritas Eivissa. 

Els guanyadors del concurs de dibuix, 
un alumne per illa, reberen una Wii de 
regal, i els del concurs de fotografia 
una càmera digital. A més, els grups 
dels alumnes premiats reben també 
com a premi una excursió a una 
activitat educativa de “SA NOSTRA”. 
Per altra banda, l’escola amb un 
percentatge més alt de participació va 
rebre una pissarra digital. 
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EDUCACIÓ 
 

L’educació obre als infants i joves les portes a un futur millor. Els menors privats 
d’aquest dret fonamental s’enfronten amb barreres gairebé insuperables. L’Obra 
Social de “SA NOSTRA” manté un compromís ferm perquè tots els infants, amb 
independència del seu gènere, situació econòmica o circumstàncies, tinguin accés a 
la formació necessària per desenvolupar-se com a persones i, a llarg termini, 
aconseguir la plena integració social i laboral. El 2011, l’Obra Social ha invertit 
1.134.576 euros en educació i accions d’R+D+I. 

 
ACTIVITATS EDUCATIVES 
 
 
L’Obra Social de “SA NOSTRA” 
treballa per apropar els infants, joves 
i famílies al coneixement del medi 
ambient, l’art, el teatre, la cultura 
popular i el món de la ciència i 
l’experimentació, sense oblidar la 
sensibilització ver aquests camps i la 
formació en valors humans com la 
tolerància i la solidaritat. Durant l’any 
2011, l’Obra Social ha continuat 
oferint un ampli ventall d’activitats 
educatives adreçat a alumnes de totes 
les edats i en què han participat un 
total de 83.442 estudiants) 

                                                                            

 

 
 
LLIURAMENT DE REGALS DE LES 
ACTIVITATS EDUCATIVES 
 

Prop de 900 persones varen assistir 
als actes de lliurament dels regals del 
Programa d’Activitats Educatives de 
l’Obra Social “SA NOSTRA” 2010-2011 
que es varen celebrar a Palma i 
Eivissa. Tots els nins i nines que han 
acudit a les propostes didàctiques 
ofertes al llarg del curs escolar han 
tingut la possibilitat de participar a un 
sorteig de regals. La festa, que té lloc 
anualment a Palma, i que per primer 
cop es va fer a Eivissa, ha ofert un 
espectacle de música, a més dels 
obsequis, com microscopis, telescopis, 
prismàtics i estoigs de pintura. 
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BEQUES 

L’Obra Social de “SA NOSTRA” concedeix, per tercer any consecutiu, les dues línies 
de beques següents: per a iniciar estudis universitaris i per a realitzar estudis 
artístics i de disseny de grau superior. En conjunt, l’Obra Social de “SA NOSTRA” ha 
dedicat 36.201,60 euros a aquests ajuts a un total de 55 persones. 

 

El Programa d’ajuts per ampliar estudis a l’estranger complementa aquest interès 
de l’Obra Social de “SA NOSTRA” per impulsar la formació entre els joves illencs. 
Des de l’any 1985, “SA NOSTRA” convoca aquestes beques que promouen la 
formació en universitats i centres superiors d’arreu del món. L’Obra Social hi ha 
adjudicat a aquest programa, per al curs 2011-2012, 99.000 euros, repartit entre 
10 becaris. 

 

       

 

 

 

 



12 

 

 

III Concurs RESET 

 

Dia 9 de desembre es varen lliurar els 
premis del III Concurs RESET destinat 
a emprenedors universitaris. El 
concurs, organitzat per la Fundació 
Universitat-Empresa de les Illes 
Balears, és una iniciativa del projecte 
RESET – Espai de l’Emprenedor i 
Suport a la Nova Empresa Tecnològica 
- impulsat per “SA NOSTRA”, el 
Govern Balear i la UIB.  

Els premiats foren: 

Premi al millor pla d’empresa. 6.000 euros. Títol del projecte: Meteo Clim Services 

Premi al millor pla d’empresa del sector d’humanitats i ciències socials i jurídiques. 
3.000 euros: Títol del projecte: Mima tu Mente 

Premi a la millor idea empresarial presentada per alumnes de la UIB, dotat amb 
1.500 euros: Títol del projecte: Illes Agro-Control, S.L.  

XLVII Olimpíada Matemàtica 

Mig centenar d’alumnes de Batxillerat de Balears varen participar a la primera fase 
de la XLVII Olimpíada Matemàtica de la UIB. L'Olimpíada Matemàtica és un concurs 
de resolució de problemes dirigit als alumnes de Batxillerat que cerca estimular als 
estudiants en el món de les matemàtiques i el desenvolupament de joves talents. 

Aquest concurs està organitzat per la Real Sociedad Matemática Española, La 
Universitat de les Illes Balears i la Conselleria d’Educació, amb el suport de “SA 
NOSTRA” i el patrocini del Ministeri d’Educació. 

En total, hi varen prendre part 54 alumnes de les Illes, repartits entre Mallorca 
(41), Menorca (8) i Eivissa i Formentera (6). 

XXIV Olimpíada de Química 

La XXIV Olimpíada de Química, 
organitzada per l’Associació de 
Químics de les Illes Balears amb la 
col�laboració de la UIB i de “SA 
NOSTRA”, entre d’altres entitats,  es 
va celebrar el 22 de febrer. Els 
guanyadors assistiren a la fase 
nacional de l’Olimpíada, que se 
celebrà a valència del 29 d’abril a l’1 
de maig i, a més, rebreren un premi 
en metàl�lic i matrícula gratuïta a la 
UIB. 
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El Centre de Recerca Econòmica (CRE)  

 

 

 

Va néixer de la signatura del conveni 
de col�laboració entre "Sa Nostra", 
Caixa de Balears, i la Universitat de 
les Illes Balears el 2001, amb 
l’objectiu d’impulsar la recerca i la 
formació d'especialistes en economia i 
desenvolupar una línia d’investigació a 
l’àmbit de l'economia regional, de 
l’economia del turisme i de l’economia 
del medi ambient. L’any 2007, el CRE 
es va consolidar com a Institut de 
Recerca Propi de la UIB.

El CRE té com objectius fonamentals, definir i consolidar una estratègia de recerca 
continuada en economia aplicada, afavorir l’articulació d’equips multidisciplinars i 
incrementar el coneixement sobre la realitat socio-econòmica de les Balears. Prova 
d'aquesta àmplia recerca són els articles en revistes i llibres especialitzats publicats 
pels investigadors del Centre i les col�leccions pròpies Documents de treball i 
Monogràfics. Destaquen, sobretot, el butlletí Conjuntura dedicat a l'anàlisi de la 
conjuntura balear, de periodicitat quadrimestral, i l’Informe econòmic i social de les 
Illes Balears que, anualment, edita “Sa Nostra”, Caixa de Balears. 
 
El CRE també possibilita que els estudiants de segon i tercer cicle de la UIB 
interessats en el món de la recerca realitzin estades en el Centre per tal de 
participar en els projectes d’investigació que s’hi desenvolupen, al temps que els 
ofereix la possibilitat de cursar les activitats formatives que s’articulen en el marc 
de la Càtedra UNESCO/Sa Nostra per a la gestió empresarial i el medi ambient i del 
Club d’Inversió (Sa Nostra�UIB). Amb els seus programes de formació, el CRE 
persegueix la consolidació d’equips d’especialistes en les àrees de recerca que li són 
afins. 

El 31è informe de Conjuntura, presentat el juliol, posa de manifest que a 
l’economia balear encara li falta molt de temps per a recuperar-se. Abans de fer-
ho, s’ha de sanejar el sector laboral, començant per reduir l’atur.  

El 43 Informe Econòmic i Social de les Illes Balears 2001-2010 presentat el 
mes de setembre, presentà una radiografia a la primera dècada del segle XXI. 
Davant un auditori de prop de 500 persones, format per una àmplia representació 
del món polític, econòmic, social, empresarial i laboral, Antoni Riera i Aina Ripoll, 
director i sotsdirectora del CRE, han impartit la conferència "10 x 10, una mirada en 
davant". 
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MEDI AMBIENT 

 
 
 
Promocionar la conservació del patrimoni natural i la sostenibilitat del medi ambient 
de les Illes Balears és un altre dels objectius fundacionals de l’Obra Social de “SA 
NOSTRA”. Per contribuir a aquesta tasca, l’Obra Social fomenta la investigació, la 
formació, la innovació i el desenvolupament d’accions profitoses per al medi 
ambient. Així, l’any 2011 ha destinat 627.671 euros a desenvolupar diverses 
iniciatives, com exposicions, conferències i cursos, entre altres activitats formatives 
basades en els valors mediambientals, el respecte i la protecció de la natura. 
 
 
BIODIVERSITAT  

 

 

 

L’Obra Social de “SA NOSTRA” ha 
distribuït un total de 90.500 euros 
entre set propostes seleccionades a la 
Convocatòria d’ajuts per a projectes 
de conservació de la biodiversitat 
2011, que compleix ja onze edicions.  

 

 

 

Amb l’objectiu d’impulsar els projectes 
d’investigació, divulgació o voluntariat 
ambiental en l’àmbit de les Illes 
Balears, l’Obra Social ha premiat la 
tasca científica de les entitats que 
citam a continuació:  

• Associació Museu Balear de 
Ciències Naturals.  

• Grup Balear d’Ornitologia i 
Defensa de la Naturalesa.  

• GEN GOB Eivissa 

• Grup Balear d'Ornitologia i 
Defensa de la Naturalesa. GOB 
Mallorca. 

• Associació per a l’Estudi de la 
Natura. 

• Grup Balear d’Ornitologia i      
Defensa de la Naturalesa. GOB 
Menorca. 

• Grup Nord de Mallorca i 
Fundació Jardí Botànic de 
Sóller.
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SA CANOVA 
 
Sa Canova és una finca d’experimentació agrària propietat de “SA NOSTRA” des de 
1972. Està situada a la població mallorquina de sa Pobla i té vint quarterades 
d’extensió. Els seus objectius principals són la investigació, l’experimentació i la 
difusió de noves tecnologies agràries, encara que també disposa de conreus 
tradicionals i d’arbres fruiters, com oliveres i ametlers. En aquesta finca, on troben 
un espai moltes espècies que han estat en perill d’extinció, com el pebre tap de 
cortí, hi ha un hivernacle de darrera generació que permet millorar el rendiment 
dels cultius i a més s’hi assagen els cultius hidropònics (cultius sense terra). 
 
 

 
 
Ha rebut 17.260 visites aquest any 2011. Entre les activitats de divulgació 
desenvolupades a la Finca Experimental Sa Canova cal destacar les activitats 
educatives, les visites de grups, i la realització de cursos i conferències de temàtica 
mediambiental. També s’han mantingut vigents diversos convenis amb institucions 
per tal de fomentar la formació i el desenvolupament en matèria de Medi Ambient: 

- Conveni amb la Conselleria d’Educació per a la realització de pràctiques a Sa 
Canova d’alumnes d’FP de les diferents branques agràries. 

- Conveni amb la Conselleria d’Agricultura per a la creació i manteniment d’un 
banc de germoplasma de diferents varietats d’arbres, com l’ametller, el 
garrover, els tarongers, oliveres, etc. 

- Conveni amb el Ministeri de Medi Ambient (Institut Nacional de 
Meteorologia) per a la instal�lació d’una estació meteorològica automàtica de 
la xarxa sinòptica complementària de l’Institut Nacional de Meteorologia a la 
finca Sa Canova. 

- Conveni de col�laboració entre la Conselleria d’Agricultura i Pesca del Govern 
de les Illes Balears i l’Obra Social de Sa Nostra, Caixa de Balears, sobre el 
programa de formació del sector agrari.  
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VERÍ ANIMAL 
 
El Centre de Cultura que l’Obra Social 
de “SA NOSTRA” té a Palma ha acollit, 
al llarg de tot l’any, una variada oferta 
d’activitats adaptades a les 
necessitats dels centres educatius. 
L’exposició «Verí animal», que rebé 
18.730 visitants, és una d’aquestes 
propostes. Es tracta d’un recorregut 
pel món dels animals verinosos, com 
les serps, les taràntules, els escorpins 
o les granotes de punta de fletxa, i 
per una selecció significativa de 
plantes tòxiques, minerals, llavors i 
altres substàncies verinoses.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
LA MAR I EN POP 
 

 

 

El retorn a Menorca d’aquest projecte 
d’activitat educativa mediambiental i 
interactiva per als més petits que 
havia nascut a Menorca fa cinc anys 
va permetre tornar a gaudir d’una de 
les experiències didàctiques més 
divertides i recordades, on el 
personatge d’un petit pop serveix als 
fillets per introduir-los en la 
responsabilitat de mantenir la mar 
neta i en el coneixement de la vida 
submarina. 

Entre els 73 grups d’infants i famílies 
han visitat han participat de la mostra 
2.472 persones. 
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CULTURA  
 
Els valors, les idees, les actituds, els símbols i els coneixements donen forma al 
comportament humà i són transmesos d’una generació a la següent. Aquests 
elements distintius conformen la cultura d’un grup social. L’Obra Social de “SA 
NOSTRA”, compromesa amb el desenvolupament de la societat balear, vol 
fomentar les activitats de difusió cultural i, molt especialment, de la cultura pròpia 
de les Illes.  

L’Obra Social de “SA NOSTRA” adreça bona part dels seus esforços a facilitar l’accés 
dels ciutadans a manifestacions culturals d’alt interès artístic, i també de caràcter 
multicultural. No obstant això, la tasca de l’Obra Social va més enllà i assumeix la 
responsabilitat de fomentar la creativitat i la producció cultural entre els illencs, 
especialment els joves. Amb aquest propòsit, ha invertit 1.450.174 euros a 
organitzar diverses activitats: exposicions, cicles de conferències, projeccions 
audiovisuals, concerts, cursos i altres iniciatives formatives que ajuden a divulgar 
de manera efectiva el patrimoni cultural. 
 
EXPOSICIONS 
 
 
MANOLO VALDÉS. L’ARXIPÈLAG DE LA MEMÒRIA 

L’Obra Social de “SA NOSTRA” presentà al 2010 al Centre de Cultura de Palma 
aquest projecte que ha itinerat a la Sala de Cultura d’Eivissa, i a Menorca al 2011. 
Ha rebut un total de 3.819 espectadors. Una interessant selecció d’escultures i 
pintures, així com obra gràfica i dibuixos de petit format, de l’artista valencià 
Manolo Valdés. A l’exposició «Manolo Valdés. L’arxipèlag de la memòria» s’ha 
exhibit un conjunt d’obres creades durant la dècada de 1990 a 2000, algunes de les 
quals no s’havien exposat mai a Espanya i d’altres eren totalment inèdites, que han 
mostrat com conflueixen en l’autor la cultura novaiorquesa i l'extens arxiu pictòric 
de la tradició europea. 
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CONTRAVIOLÈNCIES 
 
 
Els ciutadans d’Eivissa, Palma, Maó i 
Ciutadella han pogut conèixer de 
primera mà aquest projecte expositiu. 
CONTRAVIOLÈNCIES. Pràctiques 
artístiques contra l’agressió a la dona 
aborda, en una interacció d’actituds, 
mitjans i formats, una diversitat 
d’accions i mirades artístiques que 
utilitzen o confronten les ficcions de la 
violència; oposen la memòria, els 
afectes i una vivència no fragmentada 
de l’experiència a l’objectivitat i la 
desconnexió de les representacions 
mediàtiques, i desvela la complicitat 
entre emissor/executor/espectador. 
Aquesta exposició ha esta visitada per 
4.242 persones. 
 
 
 
EXPOSICIONS A PART FORANA 
 
Amb la voluntat de promoure les 
manifestacions culturals de l’arxipèlag, 
l’Obra Social de “SA NOSTRA” ha 
presentat una exposicions de 
producció pròpia a la part forana de 
Mallorca. «Paisatge, ciutat i vida 
quotidiana. L’arxiu fotogràfic Escalas 
(Mallorca, 1894-1975)», que ha ofert 
un recorregut per la Mallorca de final 
del segle XIX. 
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MÚSICA 
 
 
XLVIII CONCERT AL TORRENT DE 
PAREIS 
 
Un dels esdeveniments musicals més 
singulars de l’estiu mallorquí és el 
concert anual al torrent de Pareis, que 
l’any 2011 ha captivat a més de 3.500 
persones de públic amb l’actuació dels 
grups Alta Mar i Diapaswing. 
Organitzat per l’Obra Social de “SA 
NOSTRA”, aquest acte ha congregat 
milers de persones atretes per la 
meravellosa conjunció de la bellesa 
del paisatge i de l’harmonia de la 
música coral. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La combinació de la música 
mediterrània de les havaneres amb el 
joc de veus a cappella, a un 
enclavament tant especial com és el 
Torrent de Pareis, pot donar un 
resultat excepcional. 
 
Les audicions al torrent de Pareis 
començaren l’any 1964 per iniciativa 
del pintor Josep Coll Bardolet (1912-
2007), que, mogut per la voluntat de 
difondre la música coral, trià aquest 
escenari natural per la bellesa i la 
sonoritat. Vint anys després, “SA 
NOSTRA” en va assumir la continuïtat.  
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MÚSICA JOVE 
 
 
CENTREMÀTIC 
 
L’Obra Social de “SA NOSTRA” fa una 
aposta clara per apropar la cultura als 
joves balears. La seva oferta musical 
n’és un clar exemple, i Centremàtic és 
una de les propostes més destacades. 
Aquest festival, organitzat per la 
discogràfica mallorquina Primeros 
Pasitos i l’Obra Social de “SA 
NOSTRA”, fa cinc anys que gaudeix 
d’èxit de públic i de crítica i ens 
aproxima les tendències musicals 
internacionals d’avantguarda més 
arriscades a la població. Aquesta 
edició ha acollit a 1.072 espectadors. 
 

 
 

CICLE 45 rpm 
 

 
 
 
 
A final del 2009, l’Obra Social de “SA 
NOSTRA” va presentar una nova 
proposta musical amb l’objectiu de 
convertir el Centre de Cultura de 
Palma en un punt de trobada de joves 
durant els horabaixes dels dissabtes. 
El Cicle 45 rpm té com a objectiu 
apropar la música als joves amb 
concerts alternatius i gratuïts. El 2011, 
ha comptat amb 577 espectadors, a  
les actuacions de Laetitia Sadier i The 
New Raemon, entre d’altres. 
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CINEMA 
 
La programació cinematogràfica és un dels distintius per excel�lència de l’oferta 
cultural de l’Obra Social de “SA NOSTRA” i, molt especialment, del Centre de 
Cultura de Palma, amb una clara aposta pel cinema clàssic. Al llarg de l’any 2011, 
s’han organitzat diferents cicles de cinema, acompanyats de conferències i 
col�loquis sobre les pel�lícules projectades. Però les propostes de l’Obra Social de 
“SA NOSTRA” van més enllà: el Curs d’història del cinema ha tractat, per exemple, 
dels cinemes de la modernitat. 
 
 
 
DIMECRES DE CINEMA 
 
Les propostes cinematogràfiques presentades al Centre de Cultura de Palma els 
dimecres de cada mes s’han convertit en una cita consolidada, amb 6.650 
espectadors aquest 2011. Són cicles de cinema d’autor, principalment, que tenen 
una gran acceptació entre el públic palmesà. La selecció d’obres mestres de cinema 
clàssic de diferents nacionalitats organitzats entorna a cicles temàtics són algunes 
de les projeccions que han tingut lloc aquest any. 
 
 
II CICLE DE CINEMA DE MUNTANYA 
 
 
El Centre de Cultura “SA NOSTRA” de 
Palma acollí els mesos de gener i 
febrer la segona edició del Cicle de 
Cinema i Muntanya, que projectà les 
millors pel�lícules del Festival de 
Cinema de Muntanya de Torelló, un 
dels més importants del món en el 
seu gènere.El cicle gudí d’una 
excel�lent acollida per part del públic,  
amb títols com  Everest: le rêve 
acheve, Asiemut i Himalaya Alert 
entre d’altres. 
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CINEMA A LA FRESCA 
 
La Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears i l’Obra 
Social de “SA NOSTRA” volen potenciar l’exhibició de pel�lícules fetes, doblades o 
subtitulades en català. Per aquest motiu, han organitzat el vuitè cicle «Cinema a la 
fresca en català», que ha tingut lloc entre els mesos de juny i setembre de 2011.  
 
La dotació pressupostària destinada a aquesta activitat ha estat de 125.000 euros, 
dels quals l’Obra Social n’hi ha aportat 20.000; la Conselleria d’Educació i Cultura 
n’hi ha destinat 67.500, i els 38 ajuntaments de les Illes que han sol�licitat formar-
ne part hi han col�laborat amb 37.500 euros. 
 
El nombre de municipis participants han estat el següent: 34 de Mallorca i 4 
d’Eivissa. En total, s’han projectat 73 cintes en format de 35 mm: 59 a Mallorca i 
14 a Eivissa. La quantitat d’espectadors que han assistit a les projeccions ha estat 
de 29.945 persones, repartides en 27.820 a Mallorca i 2.125 a Eivissa. 
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DISSABTES, AL CENTRE DE CULTURA 
 
Arran de la bona acollida del programa iniciat l’any 2009, l’Obra Social de “SA 
NOSTRA” ha continuat amb els «Dissabtes, al Centre de Cultura». Es tracta d’un 
interessant aplec de tallers, música i teatre que ha convertit el Centre de Cultura de 
Palma en el punt de trobada d’infants, joves i famílies els matins dels dissabtes, 
durant la tardor i l’hivern del 2011 amb un total de 4.911 usuaris. L’espectacle de 
titelles Cuac, el taller de plastilina, Gimnàstic-tac de Guillem Sansó o la 
representació de El soldadet de plom tan sols en són uns quants exemples. 

  
Aquest programa d’activitats familiars és gratuït, encara que s’ofereix la possibilitat 
de fer donacions d’un euro, que s’adrecen a ampliar el Programa d’Urgències 
Socials de l’Obra Social de “SA NOSTRA”, Caixa de Balears. 
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COMUNICACIÓ 
 
 
PLA DE COMUNICACIÓ OBRA SOCIAL 2011. BALANÇ  
 
Un total de 6.800 notícies referents a 
l’Obra Social de “SA NOSTRA” han 
estat publicades  pels mitjans de 
Balears. 
 
SUPLEMENT INFORMATIU 
 
El suplement informatiu de les 
notícies de l’Obra Social s’ha publicat 
als 6 diaris de Balears en 8 edicions 
setmanals, amb la política de cedir  el 
protagonisme informatiu a les ONG’s i 
a les entitats sense ànim de lucre. 
En total s’han editat 352 suplements 
amb més de 2.200 notícies 
redactades i maquetades pel nostre 
departament de Comunicació. 
 

Premsa
60%

Televisió
20%

Ràdio
20%

Difusió per Mitjans

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REVISTA DIGITAL 
 
De periodicitat setmanal té més de 
12.000 subscriptors i conté la 
informació més destacada de la 
setmana, així com agenda i banners 
d’interès institucional. S’han editat 52 
revistes amb més de 450 notícies. 

 
 
 
WEB OBRA SOCIAL 
 
Amb l’objectiu de donar cobertura a 
totes les activitats de l’Obra Social al 
nostra web s’hi han editat més de 
7.000 notícies. Entrevistes, 
convocatòries, reportatges i cròniques, 
agenda...; estructurades en les quatre 
àrees que defineixen la tasca de 
l’Obra Social : Acció Social, Educació, 
Cultura i Medi Ambient. S’incorporen 
apartats d’Actualitat, d’Agenda i 
d’Entrevistes.  
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XIFRES 2011 

  
 
 
 
2011   
EQUIPAMENTS PER ILLES NRE. USUARIS 
MALLORCA   
Centre de Cultura de Palma  83.959 
Can Tàpera 3.260 
Finca Sa Canova 17.260 
Espais en col·laboració Mallorca 166.895 

TOTAL MALLORCA  271.374 
MENORCA   
Sala de Cultura de Maó 12.081 
Sala de Cultura de Ciutadella 10.166 
Espais en col·laboració Menorca 22.704 

TOTAL MENORCA  44.951 
PITIÜSES   
Sala de Cultura d'Eivissa 9.815 
Activitats a Formentera 340 
Espais en col·laboració Pitiüses 11.471 

TOTAL PITIÜSES 21.626 

TOTAL ILLES BALEARS  337.951 

  
NRE. USUARIS / 
BENEFICIARIS 

Usuaris d'equipaments i activitats 337.951 
Beneficiaris de projectes solidaris 151.292 
Beneficiaris de projectes cooperació internacional 240.155 
Beneficiaris de beques 65 

TOTAL 2011 729.463 
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NRE. D'USUARIS 

MALLORCA 2011 CENTRE DE 
CULTURA 

CAN 
TÀPERA SA CANOVA  ALTRES TOTAL 

2011 

Exposicions 29.109     20.087 49.196 

Projeccions de cinema/audiovisuals 6.650     27.820 34.470 

Activitats educatives 3.713 2.497 3.778 62.949 72.937 

Concerts 4.927     17.972 22.899 

Teatre 4.615     10.058 14.673 

Cursos/jornades/seminaris (sessions) 25.628 583 13.032 112 39.355 
Lectures poètiques, presentacions de 
publicacions, conferències 7.606     400 8.006 

Rodes de premsa, visites de premsa, etc. 486     57 543 

Altres 1.225 180 450 27.440 29.295 

TOTAL 83.959 3.260 17.260 166.895 271.374 
 

 
NRE. D'USUARIS 

MENORCA 2011 SALA 
CULTURA 
DE MAÓ 

SALA 
CULTURA DE 
CIUTADELLA 

ALTRES TOTAL 
2011 

Exposicions 4.320 9.077 14.811 28.208 
Projeccions de cinema/audiovisuals     323 323 
Activitats educatives 1.206 1.086 2.451 4.743 
Concerts     3.496 3.496 
Teatre     140 140 
Cursos/jornades 5.758   858 6.616 

Conferències, lectures poètiques, 
presentacions publicacions i altres 797 3 625 1.425 

TOTAL 12.081 10.166 22.704 44.951 

 
NRE. D'USUARIS 

EIVISSA I FORMENTERA 
2011 

SALA 
CULTURA 
D'EIVISSA 

FORMENTERA ALTRES TOTAL 
2011 

Exposicions 8.132 260   8.392 
Projeccions de cinema/audiovisuals     2.125 2.125 
Activitats educatives 261   5.501 5.762 
Concerts     665 665 
Teatre 60 80   140 
Cursos/jornades 911   1.880 2.791 

Conferències, lectures poètiques, 
presentacions de publicacions i altres 451   1.300 1.751 

TOTAL 9.815 340 11.471 21.626 
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ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS EDUCATIVES 

 
MALLORCA 2011 

ACTIVITATS EDUCATIVES PRÒPIES - MALLORCA ALUMNES 

Escola del Medi Can Tàpera 2.497 

Sa Canova, un camp agrícola experimental 3.778 

Centre de Cultura “SA NOSTRA” de Palma 3.713 

Taller a l'escola (Un, dos, tres… SUS) 5.908 

Subtotal  15.896 

ACTIVITATS EDUCATIVES EN COL·LABORACIÓ - MALLORCA ALUMNES 

Museu Regional d'Artà 50 

Museu Balear de Ciències Naturals 5.149 

Jardí Botànic de Sóller 5.512 

La Trapa 1.192 

Demolab 3.461 

Demotec 1.106 

Arqueòdrom 98 

Mallorca Planetàrium 1.704 

Centre d'aprenentatge científicomatemàtic 12.639 

Xarxa Segura IB 1.189 

Federació Balear de Donants de Sang 3.719 

Teatre del Mar 616 

Torre de ses Puntes 5.032 

Es Baluard 355 

Associació cultural Puig de Randa 1.023 

Fundació Yannick i Ben Jakober 2.244 

Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, Pare Ginard i Blai Bonet 1.042 

Concurs de dibuix solidari. Inscrits Mallorca 7.221 

Proves Cangur. Inscrits Mallorca 3.689 

Subtotal  57.041 

TOTAL MALLORCA  72.937 

MENORCA 2011 

ACTIVITATS EDUCATIVES PRÒPIES - MENORCA ALUMNES 

Sala de Cultura de Maó 1.206 

Sala de Cultura de Ciutadella 1.086 

Cicle Cinema i literatura (Cinemes OCIMAX Maó) 138 

Anem a la platja (GOB Menorca) 640 

Subtotal  3.070 

ACTIVITATS EDUCATIVES EN COL·LABORACIÓ - MENORCA ALUMNES 

Barranc d'Algendar (Càritas Diocesana de Menorca) 313 

Proves Cangur. Inscrits Menorca 741 

Concurs de dibuix solidari. Inscrits Menorca 619 

Subtotal  1.673 

TOTAL MENORCA  4.743 
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EIVISSA I FORMENTERA 2011 

ACTIVITATS EDUCATIVES PRÒPIES - EIVISSA I FORMENTERA ALUMNES 

Sala de Cultura d'Eivissa 261 

Activitats Ses Feixes, Can Pere Musson, Es Amunts (GEN-GOB Eivissa) 4.192 

Activitats de literatura (Club Diario de Ibiza) 155 

Concerts escolars (Centre Cultural Puig den Valls) 458 

Subtotal  5.066 
ACTIVITATS EDUCATIVES EN COL·LABORACIÓ - EIVISSA I 
FORMENTERA ALUMNES 

Concurs de dibuix solidari. Inscrits Eivissa 455 

Proves Cangur. Inscrits Eivissa 241 

Subtotal  696 

TOTAL EIVISSA I FORMENTERA  5.762 

TOTAL ILLES BALEARS  83.442 
 
 
 
 

 
 

DESPESA REALITZADA 2011 
ÀREA TOTAL 
Social 2.873.584 € 
Cultura 1.450.174 € 
Educació i R+D 1.134.576 € 
Medi ambient 627.671 € 

TOTAL 2011 6.086.005 € 


