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SEGELL QUALITAT



Les cicatrius de la pandèmia, encara es van fer
notar l'any 2021. Els nivells d'alerta sanitaris, la
restricció de les entrades i sortides per Setmana
Santa que es van establir, excepte per a les
necessitats més essencials, i els diferents
tancaments perimetrals, van comportar que
l’activitat turística, principal motor econòmic de
l’Arxipèlag, no estigués exempta d’alts i baixos
durant l’any. Per tant, la reactivació econòmica
resultada de la “nova normalitat” no es va percebre
a totes les llars i la barriada de Son Roca no va ser
una excepció, la qual cosa no va fer més que
pronunciar les desigualats preexistents entre les
famílies i els i les menors del territori. 
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1.Presentació

Des del Projecte Socioeducatiu Naüm vam treballar amb totes les nostres forces per tal de
donar resposta als nous reptes que la pandèmia va fer aflorar. En aquest sentit, vull fer
palès l’esforç i el compromís de tot l’equip humà de l’Entitat i la seva capacitat d’adaptació i
creativitat a l’hora de desenvolupar nous projectes per donar cobertura a les noves
necessitats de la població de la barriada. 

Equip de Direcció del 
Projecte Socioeducatiu Naüm

Així doncs, la Taula d’Infància i Joventut de Son Roca,
impulsada per la nostra Entitat, va constatar que el
confinament domiciliari que es va patir l’any 2020 i les
altres restriccions i conseqüències viscudes l'any 2021
van comportar que molts infants tinguessin retards
maduratius, pel fet que viuen a entorns poc
estimuladors (infrahabitatges) i/o perquè els seus
progenitors tenen manca d’habilitats
parentals/marentals i no coneixen les necessitats
evolutives dels seus infants. 

Determinades condicions psicosocials com la monomarentalitat, el baix nivell educatiu, la
precarietat econòmica i viure en barris com Son Ximelis, amb un entorn poc educatiu, entre
altres factors, poden convertir la tasca de ser pare i mare en una responsabilitat molt difícil
d’afrontar. En conseqüència, l’Entitat l’any 2021 va reforçar els programes maternoinfantils
per donar suport a aquestes famílies i així treballar perquè els més menuts i les més
menudes de la barriada puguin viure en un entorn feliç i estimulador.

D’altra banda, la pandèmia va posar en relleu que és fonamental tenir coneixements
informàtics. L’exclusió digital va més enllà de la connexió i els equipaments tecnològics,
donat que són moltes les persones que no poden accedir als seus drets per analfabetització
digital. 



Per aquesta raó, el Projecte Socioeducatiu Naüm va posar en marxa Son Roca Activa, un
servei que contemplava la capacitació en competències digitals per la gestió de tràmits
telemàtics, tal com ajuts, gestió de documentació, sol·licitud de cites prèvies, petició de
certificats, etc., així com la capacitació en recerca de feina en un entorn digital. En aquest
sentit, aquest programa també contemplava l’acompanyament a recursos comunitaris per
part d’un integrador social per a totes aquelles persones que pel seu perfil personal no
eren prou autònomes. 
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També una de les fites més importants pel Projecte
Socieoducatiu Naüm l’any 2021 va ser el desplegament
del Projecte d’Intervenció Comunitària de Mestral, el qual
es va materialitzar en els projectes de Son Roca al Carrer,
Camp de Serralta al Carrer i Son Rapinya al Carrer. En
aquest sentit, el treball preventiu forma part del nostre
tarannà i la nostra forma de concebre la nostra tasca
social. No en va, la prevenció és pensar en clau
comunitària, actuant allà i des d'allà, on tenen lloc les
situacions i problemàtiques que afecten el conjunt de la
població. 

Així mateix, el gener de 2021, el Projecte Socioeducatiu Naüm va signar un contracte amb
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per desenvolupar el Servei de Preservació familiar. Cal
destacar que aquest servei comprèn totes aquelles accions que s'han de dur a terme per
mantenir el/la menor a casa quan els responsables de la seva cura, atenció i educació, per
diverses circumstàncies, fan deixadesa de les seves funcions parentals o en fan un ús
inadequat, comprometent o perjudicant el desenvolupament personal i social de l’infant,
però sense assolir la gravetat que justifiqui una mesura de separació de la seva família. Això
va implicar que l’Entitat obrís un espai de prevenció i de segona oportunitat perquè les
famílies, amb el nostre suport, poguessin complint les seves funcions i assumint les seves
responsabilitats en la cura dels i les menors.

D’altra banda, el 20 d’agost, es va celebrar els 50 anys de la
barriada i, alhora, les seves festes. En aquest sentit, donada la
incidència de la pandèmia, la Coordinadora d’Entitats, Serveis i
Persones de Son Roca, de la qual també és membre el
Projecte Socioeducatiu Naüm, va organitzar un horabaixa ple
d’activitats pels veïns i veïnes. Així doncs, es van realitzar
activitats familiars (proves, circuits, taller de pintura,
pintacares...), una diada jove, on van poder aprendre a
estampar bosses de tela, crear bijuteria i gaudir de jocs de
taula. Així mateix, va haver-hi actuacions de guitarra, banda de
música, entrega de plaques commemoratives a la gent de la
barriada i un passa carrers amb una colla de dimonis. 

Per acabar, un any més, vulem traslladar el nostre agraïment a totes les administracions
públiques, empreses, entitats, voluntaris/es i persones anònimes que han posat el seu
granet d’arena per millorar la qualitat de vida de les persones beneficiàries de l’obra social
del Projecte Socioeducatiu Naüm. Sense elles, la nostra tasca no seria possible. 
 



L’entitat Projecte Socioeducatiu Naüm  és una entitat sense ànim de lucre que neix
l’any 2000 amb l’objectiu de donar resposta a la necessitat d’atenció directa als
joves i al·lotes en dificultat i/o conflicte social a la barriada de Son Roca. Aquesta
necessitat fou detectada per les voluntàries i pels professionals de medi obert que
intervenien al territori, gràcies a la col·laboració de les Germanes de la Caritat, la
Parròquia de San Roca, el Grec i l’Ajuntament de Palma.
 
Des de llavors Projecte Socioeducatiu NAÜM ha dissenyat nous serveis d’atenció
socioeducativa i psicosocial. Actualment, el Projecte Socioeducatiu compta amb un
equip de 34 professionals, que va atendre directament l'any 2021 a 1.139 persones,
entre infants, adolescents, joves i adults. En aquest sentit, cal destacar que l'Entitat actua
en aquests dos últims territoris, gràcies al Conveni Singular signat amb amb l'Ajuntament
de Palma per portar la intervenció comunitària de Mestral.

Des del Centre Naüm es planteja una visió transformadora de la realitat social del
barri de Son Roca. Els darrers 20 anys s’ha aconseguit aturar inèrcies socials negatives
per molts de menors, joves i adults de la barriada i s’han generat sinèrgies amb altres
agents socials que enforteixen les capacitats i la transformació personal i social de la
població del territori. Així doncs, l’entitat treballa sumant esforços amb altres.L’equip de
professionals de Naüm  treballa constantment per cercar solucions a totes les
dificultats que es presenten. Per aquesta raó, l’entitat constantment cerca aliats,
aposta per la formació contínua dels treballadors i reivindica el que és inherent a tota
persona: alimentació, higiene, educació, afecte, formació, treball i oci. En definitiva,
una vida enriquidora i saludable. 

Des de la perspectiva de la intervenció socioeducativa del Centre Naüm, el treball
comunitari, molt lligat al territori i les seves condicions, adquireix un gran protagonisme.
Per tant, es tracta d’un Centre d’Atenció Comunitària de continuïtat, dissenyat
específicament per abordar la realitat que viuen els infants, famílies i joves del territori.
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Missió
Promoure la inclusió social i el creixement
integral de nins/nines, adolescents, joves i
les seves famílies, mitjançant una
metodologia proactiva i participativa, amb
l’objectiu d’aconseguir la plena inclusió
d’aquests col·lectius en els àmbits
sociolaboral, socioeducatiu, sociocultural,
sociosanitari i psicosocial del territori, fent
front a les situacions de vulnerabilitat i
exclusió social que pateixen, amb una
actitud crítica, apoderada i encoratjadora.

Visió

2. El Projecte Socioeducatiu Naüm
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Valors

Drets Socials
Compromís per les persones del territori
Participació social
Proximitat
Justícia
Democràcia

Corresponsabilitat (Treball en Xarxa i amb
les institucions i població)
Inclusió Social
Igualtat d’oportunitats
Solidaritat
Apoderament
Diversitat
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3. Organigrama i Serveis

SERVEIS

Germanes de la Caritat de Sant Vicenç de Paül

Direcció, Gestió Tècnica i Gerència

SERVEIS DE
FORMACIÓ I

INSERCIÓ
SOCIOLABORAL

SERVEIS DE
DESENVOLUPAMENT

COMUNITARI I
TREBALL EN XARXA

SERVEIS
SOCIOEDUCATIUS

PER INFÀNCIA I
ADOLESCÈNCIA

SERVEIS
PSICOSOCIALS PER

FAMÍLIES

Centre de Dia 

Projecte de
Psicomotricitat

Escola d'Estiu

Menjador de
l'Escola d'Estiu

Habilitats Socials a
les Escoles i
Resolució de

Conflictes

Aules Inclusives IES

Projecte Nosaltres
També

Escoleta Infantil de
Futbol

Grup de Futbol
Femení

PQI Bàsica de
Llanterneria 

Projecte Formatiu
d'Auxiliar de Começ

(SEILS)

Capacitació
Prelaboral (Son

Roca Activa)

Orientació Laboral
per Majors de 30
anys (Son Roca

Activa)

Mares i Nadons

Psicomotricitat en
Família

CaixaProinfància

Atenció
Terapèutica
Individual i

Familiar

Teràpia Vincular

Preservació
Familiar

Espai Dona

Punt d'Informació
TSIF (Son Roca

Activa)

Projecte
d'Intervenció

Comunitària de
Mestral

Servei de
Voluntariat
Transversal

Altres Espais de
Treball en Xarxa

Itineraris Integrals
d'Inserció SOIB
 fins a 29 anys

Suport de Gestió de
Tràmits Presencials

i Telemàtics (Son
Roca Activa)

Coordinadora
d'Entitats, Serveis i

Persones de Son
Roca

Taula d'Infància i
Joventut



 

Pàgina 9

4. El Projecte Socioeducatiu Naüm en xifres

4.1 Serveis socioeducatius per infància i adolescència 

Suport escolar per menors del territori que té com
a objectiu millorar l'èxit educatiu de l'alumnat,
potenciar l'aprenentatge, mitjançant l'adquisició
d'hàbits d’estudi i constància en el treball i, alhora,
implicar a les famílies en el seu procés educatiu Així
mateix, en el marc del Centre de Dia també s'ofereix
d’activitats lúdiques i engrescadores per oferir
alternatives saludables d’oci i temps lliure.

L'any 2021 van participar 120 infants, dels quals 59
eren nins (49%) i 61 nines (51%.). 

Centre de Dia

Projecte de Psicomotricitat

Programa d’estimulació primerenca per infants que presenten dificultats de desenvolupament
psicomotor, afectiu o social, ja sigui a causa de la falta d'estimulació, a un retard cognitiu, etc. 

L'any 2021 van participar 11 menors, dels quals 8 eren nins (59%) i 5 nines (41%). 
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Activitats socioeducatives i lúdiques que
s'ofereixen durant el període de
vacances de juliol i agost als menors. Els
infants que participen en les colònies,
assisteixen durant tot l’any a altres
serveis de l’Entitat, completant així un
cicle anual i complementari d'activitats
educatives diverses, que afavoreix el
desenvolupament de competències
personals, millora d'autoestima, etc. 

L'any 2021 van participar 154 infants,
dels quals  81 eren nines (53%) i 73
nins (47%).

Escola d'Estiu

En el marc de l’Escola d’Estiu de Naüm,  s'ofereix el servei de Menjador Escolar, mitjançant el
qual garanteix un dinar saludable als menors del territori en risc social a través de les beques
EDUCO. 

L'any 2021 van participar 38 infants, dels quals 19 eren nins (50%) i 19 nines (50%). 

Menjador escolar de l'Escola d'Estiu
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Habilitats Socials a les Escoles i Resolució de Conflictes

Servei que té com a objectiu millorar les habilitats de relació i resolució de conflictes dels menors,
així com a augmentar les habilitats d’autocontrol dels menors. El servei es realitza dins els centres
escolars.

L'any 2021 van participar 84 infants i adolescents, dels quals 50 eren nins (60%) i 34 eren nines
(40%). Cal destacar que han participat infants dels centres educatius CC Sant Vicent de Paül, CEIP
Anselm Turmeda i CEIPIESO Son Quint, durant el 2021. 
Dels que 50 han estat homes i 34 dones. 

Servei socioeducatiu dirigit a joves amb l'objectiu de desenvolupar la comunicació interpersonal,
l’assertivitat i la capacitat de negociació, l’empatia, la cooperació i el treball en equip, la resolució de
problemes, el pensament crític, el control intern, l’autoestima i la gestió emocional i de l’estrès. Cal
destacar que el projecte s'ha portat a terme a l'IES Emili Darder i IES Guillem Sagrera.

L'any 2021 van participar 171 adolescents, dels quals 110 eren al·lots (64%) i 61 al·lotes (36%).  Tots
els i les participants tenien entre 13 i 14 anys.

Aules Inclusives IES
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Programa de beques, portat a terme conjuntament amb el CD San Roque, per millorar l’accés al
futbol federat dels menors, provinents de famílies amb dificultats econòmiques. L’accés a les
beques estan condicionades a que els infants i joves assisteixin a reforç escolar. D’aquesta
manera, es treballen també objectius acadèmics i curriculars mitjançant l’excusa del futbet. 

L'any 20201 van participar 16 infants, dels quals 11 eren nins (69%) i 5 nines (31%.). 

Projecte Nosaltres També

Escoleta Infantil de Futbol

L'objectiu d'aquest servei és ser un espai d’aprenentatge, acollidor i adaptat a les necessitats dels
infants, que per diferents motius (comportament, manca de coneixements esportius, nous al
club...) no poden participar en un equip federat i arribar així́ a jugar en el seu equip de referència. 

L'any 2021 van participar 21 infants, dels quals 14 eren nins (67%) i 7 nines (18%). 

Grup de Futbol Femení

Servei que pretén facilitar l’accés al futbol de les joves de Son Roca. A més de la pràctica
esportiva, es treballa el treball en equip, l’empatia i altres valors com la resolució de conflictes.

L'any 2021 van participar 22 nines i  adolescents, d’entre 9 i 16 anys. 
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4.2 Serveis de Formació i Inserció Sociolaboral

PQI Bàsica de Llanterneria

El servei formatiu del Programa de Qualificació cerca la millor manera d'oferir un futur
esperançador per als joves que arrosseguen trajectòries de fracàs escolar. L''objectiu és poder
d'oferir una sortida real al mercat laboral i adaptada a les seve necessitats. 

L'any 2021 van participar 26 joves, dels quals 14 eren nouvinguts.

Programa que proporciona als i les joves els coneixements i les claus necessàries perquè una
persona trobi en la venda i en l'entorn d'un equip de vendes el ple desenvolupament de la seva
activitat professional, sent capaç de reconèixer, dirigir i tancar una venda.
. 
L'any 2021 van participar 16 persones, de les quals 6 eren homes (37%) i  10 dones (63%).

Projecte Formatiu d'Auxiliar de Comerç
(SEILS)
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Activitat d’inserció i integració sociolaboral de persones en dificultat social i desafavorits/de,
complementant la feina dels serveis socials i sociolaborals municipals i insulars, amb l’objectiu d’orientar
a la persona per a que conegui les seves potencialitats i habilitats així com els recursos públics
disponibles i es capaciti en competències bàsiques tals com la compressió lectora, el càlcul, eines
informàtiques, etc., adquirint hàbits i competències transversals (habilitats socials), pre-laborals i socials.

A l'any 2021 van participar 17 persones, de les quals 15 eren dones (81%) i dos eren homes (11%) 

Capacitació Prelaboral (Son Roca Activa)

Servei integral que inclou la realització d'actuacions d'orientació i acompanyament a la inserció
laboral adreçades a persones en situació d’atur de llarga durada que, per diferents circumstàncies,
requereixen d’un procés de reflexió i d’orientació per redirigir les seves trajectòries professionals. 

L'any 2021 van participar 30 persones, de les quals 8 eren homes (27%) i 22 dones (73%). 

Orientació laboral per majors de 30 anys (Son Roca Activa)
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Programa finançat pel SOIB, adreçat a joves amb especials dificultats d'inserció que s’executa a través
del servei d’orientació laboral, on es porten a terme processos d'acompanyament i ajuda individual,
personalitzada, integral, en els quals la persona, mitjançant diferents actuacions, construeix el seu
projecte professional que integra les seves necessitats personals amb les exigències socials, amb
l'objectiu final d'incorporar-se a el mercat de treball de manera regular.

L'any 2021 van participar 43 persones, de les quals 23 eren dones (53%) i 20 homes (47%). 

Itineraris Integrals d'Inserció SOIB fins a 29 anys



Pàgina 16

4.3 Serveis Psicosocials per Famílies

Espai de trobada i d’acompanyament a la maternitat i la criança amb l’objectiu de treballar el vincle
afectiu entre les mares i els seus nadons. Així mateix, es donen a conèixer els recursos comunitaris
d’interès per les mares i detectar situacions de risc que siguin susceptibles d'una intervenció més
individualitzada.

L'any 2021 van participar 17 mares amb els seus nadons.

Mares i Nadons

Servei conjunt, on mares i pares es troben amb els seus fills i filles per afavorir la relació, la
comunicació, la creativitat i el joc a partir de l’experiència del seu propi cos en acció, de l’exploració
de l’espai, el material i de la presència propera i respectuosa d’altres nins i nines i adultes que
conformen el grup.

L'any 2021 van participar 28 famílies amb els seus menors.  L’edat de les mares participants era
d'entre 16 a 40 anys i del menors d'entre 1 a 3 anys.

Psicomotricitat en Família
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El programa de Fundació La Caixa és una iniciativa de la Fundació ”la Caixa” adreçada a la infància
en situació de pobresa econòmica i vulnerabilitat social amb la finalitat de promoure i donar suport
al seu desenvolupament de manera integral, afavorint i recolzant les polítiques de millora de
l'equitat , cohesió social i d'igualtat d'oportunitats per a la infància i les famílies.

El programa pretén, per tant, facilitar tant la millora de la situació dels nins i nines i de les seves
famílies com desenvolupar les competències i el compromís que els han de permetre assumir amb
autonomia aquest procés de millora.

L'any 2021 es van beneficiar del programa CaixaProinfància 138 infants i 66 famílies. Així́ mateix
es van poder desenvolupar  els següents serveis  : 

CaixaProinfància
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Teràpia Vincular

Servei que consisteix a intervenir terapèuticament de manera complementària en la relació dels
familiars amb les persones participants (quan es tracta de nins, principalment amb els pares)
per a optimitzar la comunicació i fer-la més funcional, aclarir temes o resoldre conflictes, és un
exemple d’aquest tipus d’innovacions al centre.

L'any 2021 van participar 18 famílies i els seus fills i filles

Servei d'atenció psicològica amb la finalitat de
desenvolupar la intel·ligència emocional dels i les
participants. 

L'any 2021 van participar 53 persones, de les quals 23
eren menors.  

Atenció Terapèutica Individual i Familiar
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Recurs destinat a menors d’edats, d’entre els 0 i 6 anys, i les seves famílies, les quals han estat
valorades pel Servei de Menors i Família de l’IMAS, on es conclou una situació de risc social i de
desprotecció de lleu a moderada cap als fills i filles, amb proposta de mesura de protecció
idònia de preservació familiar, que pretén salvaguardar la unitat familiar, garantint l’interès
superior de la persona menor. 

L'any 2021 van participar 9 famílies .

Preservació familiar

Servei destinat per les dones del barri de Son Roca, tot i que està obert a la participació de
persones d’altres barriades. Es tracta d’un punt de trobada perquè aquestes puguin relacionar-se,
xerrar de temes del seu interès i/o problemàtiques socials (familiars, de gènere, de classe, etc.) que
les afecten. 

En el 2021 van participar 11 dones.

Espai Dona
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Activitat de caràcter preventiu en grup, i de caire comunitari, sorgit d’una demanda social, que pretén
informar, atendre i detectar persones en situació de vulnerabilitat, dependència, risc d’exclusió social,
etc. Complementen programes d’assistència social i que acullen, informen i orienten des de l’atenció
directe cap a serveis i recursos públics normalitzats (serveis socials, de salut, educatius, sociolaborals,
etc.). L’objectiu és potenciar les competències de les persones per poder arribar als recursos públics
disponibles i accedir als seus drets, així com exercir els seus deures.
 
L'any 2021 van participar 53 persones, de les quals 10 eren homes (19%) i 43 dones (81%).

Punt d'Informació TSIF (Son Roca Activa)

Suport de gestió de tràmits presencials i telemàtics (Son Roca Activa)

Activitat de caràcter preventiu i d’inserció en grup, i de caire comunitari, sorgit d’una demanda social,
amb l’objectiu de capacitar a les persones en risc d’exclusió social en competències telemàtiques per
la gestió i tràmits telemàtics i presencials tals com ajuts , gestió de documentació, sol·licitud de cites
prèvies, petició de certificats, etc. L’objectiu és potenciar les competències de les persones per poder
arribar als recursos públics disponibles i accedir als seus drets, així com exercir els seus deures

Al 2021 van participar 98 persones, de les quals 19 eren homes (19%) i 79 eren dones (81%).
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4.4 Serveis de Desenvolupament Comunitari i en Xarxa

Projecte d'Intervenció Comunitària de Mestral

Durant el 2021 es va desenvolupar el Projecte d’Intervenció Comunitària de Mestral en els
territoris de Son Roca, Son Rapinya i Camp de Serralta. En aquest sentit, l’equip
d’Intervenció Comunitària va fer una prospecció dels territoris per conèixer la situació
dels barris i la realitat de les veïnes i dels veïns, fent especial incidència sobre la població
infantojuvenil. Així doncs, gràcies a aquestes prospeccions es van fer uns diagnòstics
participatius amb la col·laboració de les entitats i serveis presents en cada territori i a
través d’enquestes a la població. Tot amb la finalitat de desenvolupar accions que
donessin resposta a les mancances detectades.

Camp de Serralta al Carrer

El Projecte d'Intervenció Comunitària de Mestral Camp de Serralta al Carrer té la finalitat de
millorar les condicions de vida de la comunitat a través de l’acció conjunta i consensuada
entre entitats, serveis i ciutadania del barri. 

Al 2021 van participar un total de 242 persones, de les quals 157 eren puntuals i 85 eren
habituals. Cal desacar que de les persones que van participar habitualment, 43 eren dones i
41 eren homes.



Pàgina 22

D'altra banda, en el marc del Projecte d'Intervenció Comunitària de Mestral Camp de
Serralta al Carrer, es va constituir les següents comissions: 

Campanya "Orgull Serraltí": elaboració de
banderoles amb un lema identificatiu del barri, se
reparteixen a les activitats comunitàries als veïns i
veïnes per penjar al balcó
Exposició de fotografies "Serralta té història"  per
donar a conèixer la història del barri i reivindicar
espais públics
Organització de festes comunitàries: Nit de les
ànimes, xocolatada, carnaval, trobada de les
cultures...
Planificació d'accions per fomentar el comerç local
Sol·licitud d'un mercat per la Plaça Serralta ( Cal
destacar que a l'any 2021 no es va tenir resposta)

1. Comissió de carrers i sentiment de pertinença:

Dita comissió va desenvolupar les següents accions: 

Guia de recursos per profesionals que atenen
població de tercera edat
Activitats intergeneracionals 
Serralta gran: Espai de trobada. Espai gestionat per
voluntariat de la Creu Rotja, on quinzenalment es
feia activitats d'oci per gent gran del barri.
Planificació d'accions conjuntes per oferir nous
serveis al barri. 

2. Comissió de tercera edat i soledat no desitjada :

Dita comissió va desenvolupar les següents accions: 

Planificació anual d'activitats comunitàries al barri
Participació a la Xocolatada de Nadal

3.Comissió d'oci per a totes les edats:

Dita comissió va desenvolupar les següents accions: 
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Elaboració d'una guia de recursos per families 
Disseny i planificació d'Espai d'oci i estimulació per
infants 0-3 anys i les seves famílies i tallers de
criança i desenvolupament evolutiu per pares i
mares.

4. Comissió d'acompanyament en l'etapa de criança:

Dita comissió va desenvolupar les següents accions: 

Altres activitats que s'han realitzat en el marc del Projecte d'Intervenció Comunitària de
Mestral Camp de Serralta al Carrer: 

Campanya 8M: Dones de Serralta via xarxes socials
Iª Diada familiar 18 de juny al Casal de Barri de Son
Espanyolet
Serralta Jove (per joves d'entre 12 i 18 anys)
Reforç educatiu i oci preventiu per infants 8-12 anys
Bus jove estiu 2021 
Activitats d'Estiu per infants 4-11 anys 

Son Rapinya al Carrer 

El Projecte d'Intervenció Comunitària de Mestral Son Rapinya al Carrer té la finalitat de
millorar les condicions de vida de la comunitat a través de l’acció conjunta i consensuada
entre entitats, serveis i ciutadania del barri. 

Al 2021 van participar un total de 122 persones, de les quals 76 eren puntuals i 46 eren
habituals. Cal destacar que de les persones que van participar habitualment, 17 eren dones i
29 eren homes.

17 eren dones i 29 eren homes.
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D'altra banda, en el marc del Projecte d'Intervenció Comunitària de Mestral de Son
Rapinya al Carrer, es va constituir les següents comissions: 

1.Comissió de Sentiment de Barri 

2.Comissió de Famílies

Cal destacar que tot i que l'any 2021 només es van constituir les comissions de feina, el
Projecte d'Intervenció Comunitària de Mestral Son Rapinya al Carrer va realitzar les
següents accions: 

Activitats d’estiu Multitaller
Bus Jove
Passa carrers Colla de Dimonis “Maleïts Encabritats”
Juliol Cultural
Taller d’Habilitats Socials per a la Vida a les Escoles
en el Cide
Campanya 8M: Dones de Son Rapinya via xarxes
socials
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Son Roca al Carrer 

El Projecte d'Intervenció Comunitària de Mestral Son Roca al Carrer té la finalitat de millorar
les condicions de vida de la comunitat a través de l’acció conjunta i consensuada entre
entitats, serveis i ciutadania del barri, que conforma la Coordinadora d'Entitats, Serveis i
Persones de Son Roca.

Al 2021 van participar 279 persones, de les quals 118 eren puntuals i 161 habituals. 

D'altra banda, en el marc del Projecte d'Intervenció Comunitària de Mestral de Son Roca
al Carrer, la Coordinadora d'Entitats, Serveis i Persones de Son Roca van organitzar les
següents accions:

Campanya de manteniment i neteja del barri
Campanya 8M: Dones de Son Roca via xarxes
socials
Maig Cultural
Activitat comunitària 50 anys de Son Roca
Diada familiar "Nit de les ànimes"
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Diada jove de la nit de les ànimes “Túnel del terror”
Formacions voluntariat jove Naüm
Torneig per infants de 7 a 11 anys organitzat per les
famílies
Torneig 5x5 per joves
Trobada Dona Gitana
Consulta Jove
Grup Jove
Son Roca en Família
Grup de gestió de tràmits 
Punt d'informació i orientació
Voluntariat comunitari
Festes de carnestoltes
Competències digitals per a famílies
Activitats d'estiu multitaller adreçades a joves que
no estan vinculats a cap serveis ni recurs del barri
Bus Jove
Activitat despertador

Altres activitats que s'han realitzat en el marc del Projecte d'Intervenció Comunitària de
Mestral Son Roca al Carrer: 
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Servei de Voluntariat Tranversal

Voluntariat de
Joves en Risc

Es pretén augmentar els
factors competencials que
afavoreixin la inserció social,
laboral i educativa de joves
de la barriada a través de
tècniques pròpies del perfil
Monitor/a de Temps Lliure

Treballs en
Benefici de la

Comunitat

Els joves que vénen al
programa de voluntariat
poden fer suport a
qualsevol dels programes
del Projecte Socioeducatiu
Naüm, donat que
s'estableix amb ells un pla
de feina.

Voluntariat i
Pràctiques

d'Estudiants

A l'any 2021 van participar 47 voluntaris i
voluntàries (9 homes i 38 dones), d’aquests 17
ere  menors i joves en situació de vulnerabilitat
social del territori d’entre 14 i 29 anys. 

També van participar un grup de joves universitaris:
5 joves de la UIB i 5 del Cesag.

El programa té l'objectiu de
treballar la reinserció social,
educativa i laboral dels joves
que han de complir amb
mesures judicials.

Aquest servei vol donar l'opció
als joves que cursen estudis
superiors de realitzar
pràctiques formatives o un
voluntariat que els doni
competències i coneixements
relacionats amb la seva
formació.



Projecte Socioeducatiu Naüm      
Regidoria de Feminisme, LGTBI i Justícia Social de l'Ajuntament de Palma
Centre de Salut Son Serra-La Vileta
AA.VV. Nova Son Roca
Associació de Gent Gran de Son Roca 
Amipa CEIP Son Anglada 
Serveis Socials de Mestral 
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Coordinadora d'Entitats, Serveis i Persones de Son Roca

La Xarxa d'Entitats, Serveis i Persones de Son Roca vol donar resposta a les necessitats del
barri i generar espais comunitaris de participació i cohesió social

Cal destacar que participen un total de 7 entitats amb uns 13 veïnats i veinades, així
com professionals. 

Les entitats i serveis són:



A la Taula d’Infància i Joventut de Son Roca, com xarxa que atén les necessitats dels infants i joves del
territori , han participat al llarg de l’any 2021 un total de 20 entitats i serveis amb 25
professionals intervenint de manera coordinada i conjunta. 

Participen en aquesta xarxa:

1. CEIP Son Anglada
2. CEIP Anselm Turmeda
3. CC Sant Vicent de Paül 
4. CEIP Son Serra 
5. Escoleta Municipal de Son Roca 
6. IES Guillem Sagrera 
7. IES Emili Darder 
8. Projecte Socioeducatiu Naüm 
9. Club Esportiu San Roque 
10.Serveis Socials de Mestral
11.Càritas 
12.Centre de Salut de Son Serra 
13.Policia de barri 
14.Dinamo 
15.AMIPA CEIP Son Anglada 
16.AMIPA CEIP Anselm Turmeda
17.Centre Cultural de Son Ximelis
18.Associació de Veïns 
19.EAPN-IB 
20.CaixaProinfància

Les entitats i serveis de la xarxa provenen dels següents àmbits d’intervenció
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Taula d'Infància i Joventut



Des del projecte socioeducatiu Naüm, s’està consolidat un treball de col·laboració i
de cooperació amb diferents entitats i serveis.

El Projecte Socioeducatiu Naüm participa activament de les següents xarxes: 
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Altres espais de treball en xarxa

La Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears, on
es participa de forma sistemàtica i activa. Aquesta
participació ha facilitat l’accés al coneixement a la nova
Llei del Voluntariat de les Illes Balears, a conèixer de
primera mà diferents activitats i iniciatives dutes a
terme per altres entitats en matèria de voluntariat.
Aquesta plataforma de segon nivell, d’àmbit autonòmic
i sense afany de lucre, treballa per impulsar espais de
coordinació i col·laboració entre entitats que promouen
l’acció voluntària de persones, així com passa a l'Entitat.

EAPN-Illes Balears, la Xarxa per la Inclusió de les
Illes Balears, una entitat que acull diferents
organitzacions sense ànim de lucre i està compromesa
per la inclusió de persones víctimes de pobresa i
exclusió social.

A través de la participació del Projecte Naüm dintre de
la Xarxa d'EAPN i la PLAVIB, l'Entitat també forma part
de la Xarxa del Tercer Sector. Aquesta Xarxa aglutina
entitats d’iniciativa privada, sense afany de lucre, que
tenen l’objectiu de promocionar col·lectius en risc
d’exclusió social o amb necessitats específiques i cerca
el benestar de les persones amb necessitats socials no
cobertes. 
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5.Balanç econòmic 2021

Entrades 2020
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Entrades 2021
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Despeses 2021
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6.Entitats col·laboradores de l'any 2021

Acció Social CaixaBank a Balears

Germanes de la Caritat de
 Sant Vicenç de Paül 


