DOSSIER DE PREMSA
Aquest any 2018 Mestral celebra el 25è aniversari, consolidant-se com a entitat
de referencia a Menorca pel que fa a la formació i inserció de persones en risc
d’exclusió social.
Mestral neix l’any 1993 com una iniciativa d’economia social i solidària impulsada per Càritas
Diocesana de Menorca. Són 25 anys d’existència i de lluita per la inclusió dels col·lectius de
persones més vulnerables i que han participat dels diferents tallers prelaborals on hem
fomentat la reutilització i el reciclatge de mobles, roba, electrodomèstics, etc.
Mitjançant els materials que els ciutadans ens donen, iniciem el procés de recollida, preparació
per a la reutilització i comercialització dels objectes. Tot aquest procés es realitza en els tallers
de formació prelaboral, on els participants (usuaris de RMI, persones beneficiàries d’una beca
de Càritas, TBC, etc.) aprenen competències bàsiques i hàbits laborals i obtenen uns ingressos
per cobrir necessitats bàsiques, a més de rebre formació en competències transversals.
Des de la nostra creació, hem atès i acompanyat a un total de 2.899 persones, amb un model
d’economia circular que impulsa l’ocupació, la sostenibilitat i el respecte del medi ambient.
Des del 1993, d’aquestes 2.899 persones, han participat dels tallers prelaborals 1.081 persones
amb beca formativa de Càritas Menorca, 1.386 beneficiaris de RMI; 339 persones procedents
d’altres programes (Treballs en benefici a la comunitat, Prestacions juvenils en benefici a la
comunitat; etc) i hem tingut un total de 93 treballadors d’inserció contractats, ja que va ser a
partir del 2009, quan es van crear llocs de feina d’inserció laboral per a persones en risc
d’exclusió, que han realitzat un itinerari d’inserció amb nosaltres.
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La mitja d’insercions laborals de les persones que han passat per Mestral durant aquests 25
anys és d’un 27%, de manera que una de cada quatre persones que participen dels tallers
prelaborals troba feina a una empresa ordinària.
Mestral treballa des d’un compromís basat en la justícia social, posant les persones i les seves
necessitats en el centre de l’activitat, amb l’objectiu d’empoderar-les per entrar al mercat
laboral.
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Quan a l’evolució dels residus gestionats per Mestral (i a partir del 2003 de l’empresa d’Inserció
TIV Menorca SLU), hi ha hagut un augment significatiu dels residus gestionats durant aquests
25 anys: vam passar de recepcionar 194.944 kg al 1993 a gestionar un total de 1.677.875 kg al
2017, augmentant un 860% l’entrada de donacions i residus recollits.

Evolució dels residus gestionats per Mestral-TIV (kg/lustres)
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EXPERIÈNCIA DE MESTRAL EN LA GESTIÓ DE RESIDUS
 1993 - Actualitat. Recollida i reutilització de voluminosos
Mestral treballa la inserció sociolaboral de persones en risc d’exclusió social mitjançant la
recuperació de voluminosos com mobles, roba, electrodomèstics i tota mena d’estris. Així,
mitjançant el servei de transport, es recullen aquells materials-donacions que els particulars o
empreses realitzen i, mitjançant els diferents tallers que disposem (roba i fusteria, etc.) i les
nostres botigues de segona mà en procurem allargar la seva vida útil.
 1995 - 2009 Conveni de Col·laboració amb el Consorci de Residus i Energia de Menorca
Càritas Diocesana de Menorca, a través de Mestral, ha mantingut una estreta col·laboració amb
el Consorci de Residus i Energia de Menorca. Es va signar un conveni que va durar casi 14 anys,
de 1995 fins el 2009. Aquest conveni va permetre diverses actuacions relacionades amb la
gestió de residus, com per exemple la recollida de residus perillosos (fluorescents i llums de
vapor de mercuri, tòners i cartutxos d’impressió, aparells elèctrics i electrònics,...), la realització
de campanyes de sensibilització i educació ambiental o l’elaboració d’estudis (generació de
residus singulars: palets, poda,...).
 2000 – 2011 Gestió de l’Ecoparc de Ciutadella
Mestral va gestionar la deixalleria de Ciutadella, coneguda com a Ecoparc des de l’any 2000 fins
el 2011, a través d‘un conveni de col·laboració signat amb l’Ajuntament de Ciutadella.
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 1993 – 2009 Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Ciutadella per a la Recollida de
cartró als comerços del centre antic
Mestral va realitzar el servei de recollida de cartró als comerços del casc antic des de l’any 1993
fins el 2009, a través d‘un conveni de col·laboració signat amb l’Ajuntament de Ciutadella.
 2004 - 2011 Gestió Punt Verd d’Alaior
Mestral va gestionar el Punt Ver d’Alaior durant 8 anys, des del 2004 al 2011, a través de
l’adjudicació d’un concurs públic de l’Ajuntament d’Alaior.
 2005 – 2011 Gestió Punt Verd de Ferreries
Mestral va col·laborar en la gestió del Punt Verd de Ferreries des de l’any 2005 fins el 2011, a
través d‘un conveni de col·laboració signat amb l’Ajuntament de Ferreries.

 2006 – 2009 Servei de neteja de l’Àrea Recreativa “Es Pinaret”
Mestral va realitzar el servei de neteja de l’Àrea Recreativa de “Es Pinaret”, mitjançant
contracte amb l’Institut Balear de la Natura, durant els anys 2006 a 2009.
 2006 Recollida de residus en punts d’abocadors incontrolats
L’any 2006, Mestral va realitzar la recollida de residus en els punts d’abocadors incontrolats al
municipi de Maó, mitjançant un contracte d’obra i servei de l’Ajuntament de Maó.
 2007 Projecte HORECA
L’any 20007 Mestral va ser adjudicatari de l’execució del projecte HORECA del Consorci de
Residus i Energia de Menorca, realitzant enquestes sobre la temàtica dels residus als diferents
restaurants, cafeteries i establiments hotelers dels municipis de Maó, Sant Lluís, Es Castell i
Alaior, a Menorca. Aquestes enquestes van servir de base per a la posada en marxa de recollida
selectiva específica pel canal HORECA.
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CONSOLIDACIÓ DEL TALLER TÈXTIL DE ROBA DE SEGONA MÀ
Càritas Diocesana de Menorca ha consolidat la recollida de les donacions de roba a través dels 39
contenidors que hi ha instaurats als diferents pobles de l’illa. Aquests han acostat la reutilització del
tèxtil a la població i, al mateix temps, han permès potenciar el taller de roba aconseguint els objectius
socials, laborals i mediambientals que Càritas persegueix per tal d’afavorir a les persones que es troben
en major vulnerabilitat.
Càritas disposa de conveni de col·laboració amb els vuit ajuntaments de l’illa. Aquesta roba, entra al
nostre taller de recuperació de roba, on s’intenta allargar-ne la seva vida útil.
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Gràcies a aquest servei, Mestral han permès enfortir el taller de roba, on es realitza la tria, classificació i
preparació per la reutilització de la roba que es ven a les botiges de segona mà.
Actualment tenim 6 botigues solidàries de roba de segona mà: dues a Maó, una a Ferreries, una a Es
Mercadal i dues a Ciutadella, on venem la roba i altres objectes de segona mà. Aquestes no funcionarien
sense la important ajuda que aporten els més 100 voluntaris.
Els ingressos obtinguts en les “Botigues Solidàries” també els destinem a facilitar la inserció sociolaboral
de persones desfavorides.
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EXPERIÈNCIA DEL TREBALL AMB COL·LECTIUS EN RISC D’EXCLUSIÓ
 1993 – Actualitat. Tallers prelaborals a Mestral
Mestral treballa des de l’any 1993 la inserció sociolaboral de col·lectius en risc d’exclusió. Els Tallers
prelaborals, a través de l’activitat de gestió de residus voluminosos, pretén afavorir la inserció
sociolaboral de persones que es troben en risc d’exclusió social. Té com a objectiu, que els participants
aconsegueixin les habilitats bàsiques necessàries per dur a terme i mantenir una feina.
 2006 – Actualitat. Conveni amb el Consell Insular de Menorca.
Execució del Programa d’Inserció sociolaboral per a persones beneficiàries de la Renta Mínima
d’Inserció (RMI) i altres col·lectius en risc d’exclusió (Programa de Serveis Orientats cap a processos
d’acompanyament a l’ocupació del SOIB.
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 2001 – Actualitat. POISES, Programa Operatiu d’Inclusió Social i Economia Social (FSE)
Des de fa 17 anys Mestral participa en el POISES a través de la convocatòria de Càritas Espanyola, en
diferents programes d’Itineraris i Formació.
 2009 – Actualitat. Projecte de col·laboració amb Centre Penitenciari: TBC
Des del 2009 Càritas Diocesana de Menorca col·labora amb la Secretaria General d’Institucions
Penitenciàries, Subdirecció general de penes i mesures alternatives a través del Centre Penitenciari de
Menorca perquè els penats en Treballs en Benefici a la Comunitat (TBC) puguin executar la pena a
alguns dels serveis de la nostra entitat: Taller Mestral, Empresa d’Inserció, etc.
 2008 – Actualitat. Programa de col·laboració amb Menors: PBC
Des del 2008 Càritas Diocesana de Menorca té un programa adreçat a l’execució de mesures en medi
obert per a menors en conflicte social. Aquest projecte de Contraprestació de Menors, pretén donar
alternatives de qualitat als menors i joves que han de realitzar reparacions imposades en compliment de
mesures judicials en règim obert. Se pretén que els menors i joves que realitzen la contraprestació a
Càritas rebin acollida i el seguiment necessari per part dels professionals que treballen als nostres
centres.
 Programa ALTER i PISE (antic Aula Taller)
Mestral, des de fa més de 20 anys, ha col·laborat amb els programes d’integració social i educativa per a
joves que duu a terme la Direcció General de Família, Benestar Social i Atenció a persones en situació
especial a través de la mesura extraordinària per els alumnes que necessiten una formació adaptada a
les seves circumstàncies, que no s’adapten al sistema educatiu ordinari i que alterna una escolaritat
compartida amb activitats eminentment pràctiques a una entitat o empresa. Els usuaris són d’educació
secundària amb edats de 14 a 16 anys, als quals s’aconsella fer una part de l’horari lectiu en entorns
laborals o en programes socioformatius externs al centre educatiu
-

PROGRAMA PISE: Mesures preventives de l’abandonament escolar i del risc social

-

PROGRAMA ALTER: Mesura intervencionista davant el risc d’exclusió social i escolar

ENTREGA SOCIAL
Gràcies a les donacions que ens fa la gent i les empreses a Mestral, podem dur a terme el Programa
d’Entrega Social, que té la finalitat de proveir d’articles de primera necessitat per a la vida diària (roba,
mobles, electrodomèstics) d’una manera digna a famílies amb escassos recursos econòmics. Famílies
que, prèviament, són ateses pel servei d’Acció de Base de Càritas Diocesana de Menorca i els Serveis
Socials Municipals.
En el darrer any (2017), hem entregat un total de 260 vals (de mobles, roba, electrodomèstics, etc.) per
un valor total de 13.597,77€.
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