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car el circuit de reutilització”.
Tanmateix, els beneficis de la

venda dels productes arreglats
pels usuaris en procés d’inserció
no són suficients per al finança-
ment d’aquest projecte sense
ànim de lucre. Per aquest motiu
els convenis, que juntament amb
les activitats de Deixalles supo-

sen el 61% dels ingressos, i les
subvencions de les institucions
són cabdals per permetre la con-
tinuïtat d’una tasca tan impor-
tant com la de la Fundació Deixa-
lles. Si bé és cert que el tracta-
ment de residus, que
s’incrementà un 17% el 2007 en
relació amb l’any anterior, és la

principal ocupació d’aquesta en-
titat, no n’és l’única. Hi ha molts
altres projectes que realitzen des
d’aquesta fundació. Projectes ba-
sats en l’orientació laboral, en
l’educació ambiental, en la inser-
ció laboral i en el comerç just,
que entre d’altres permeten
prosseguir el treball de l’entitat.

Tant de bo que Deixalles, se-
guint sempre amb principis com
la igualtat de totes les persones,
la formació i la conscienciació
amb el medi ambient, pugui per
molts anys continuar amb aquest
servei que, com explica el seu di-
rector, “vol aconseguir una soci-
etat més justa i sostenible”.•

Text: Mònica Martorell

PALMA La Fundació Deixalles ja
fa vint-i-dos anys que realitza una
tasca important dins la societat
balear: ajudar a la reinserció,
tant social com laboral, d’aque-
lles persones que precisament
sofreixen algun tipus de situació
problemàtica. Aquest servei el
duen a terme en consonància
amb el medi ambient. I és que les
principals activitats de l’entitat,
constituïda l’any 1986 per Caritas
i la PIMEM (Petita i Mitjana Em-
presa de Mallorca), tenen relació
directa amb la recollida, el tracta-
ment i la recuperació de residus
com mobles, electrodomèstics i
roba, entre d’altres.

Set són les delegacions de què
disposa la Fundació Deixalles a
les Illes: Palma, Sóller, Felanitx,
Llevant, Calvià, Inca i Eivissa.
Ahir presentà la seva memòria de
l’any 2007. Segons Miquel Pui-
grós, director general de la Fun-
dació, de les 423 persones ateses
per l’entitat l’any passat, que su-
posen un augment del 31% en
l’atenció d’usuaris, “en sortiren
de reinserides i amb un lloc de
feina 114.”

Tallers per a la reinserció
Aquestes persones, a les quals es
dóna l’oportunitat de formar-se
per tal de retornar a la “normali-
ta” i que en una gran majoria
provenen dels serveis socials dels
ajuntaments, com també de Cari-
tas, treballen en els diferents ta-
llers de què consta aquesta fun-
dació: de recollida, de deixalle-
ria, de roba, de reutilització
d’electrodomèstics o d’exposició.
Precisament l’exposició i la venda
dels productes, que han tractat
els treballadors del centre amb la
il·lusió de lluitar per una nova
vida, les tasques que aconseguei-
xen, com explica Puigrós, “tan-

Deixalles, per la
reinserció social
La Fundació fa vint-i-dos anys que lluita per integrar els col·lectius més
desvalguts. Amb set delegacions a les Illes, el 2007 va atendre 423 persones

Puigrós,directordelaFundacióDeixalles,acompanyatpelpresidentToniVeraiInés Beascoechea.Foto:SebastiàAmengual

L’any passat
sortiren
de Deixalles
114 persones
reinserides
i amb un lloc
de feina

Algunes de les usuàries en reinserció, treballan

Solidaris

Al taller de reparació d’electrodomèstics es poden trobar tot tipus d’elements, des de televisors fins a carregadors de mòbils. Foto: Serge Cases
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Text: M.M.

PALMA La figura del monitor
pren molta importància en una
fundació com la de Deixalles,
que a través de la formació i l’ori-
entació pretén donar oportuni-
tats a aquelles persones que en
moments de les seves vides es
troben perdudes i d’alguna ma-
nera alienes a la normalitat soci-
al. Prince és un dels monitors
d’aquesta entitat que s’ocupa de
la nau de donacions.

Després de treballar com a
educador a l’alberg de Can Pere
Antoni, arribà a Deixalles ja fa
vuit anys per portar a terme la
tasca de monitor. I com explica,
la funció principal dels monitors
a la Fundació Deixalles és preci-
sament la del seguiment
d’aquells que es troben en pro-
cés d’inserció social i laboral, per
tal d’“ajudar-los a adquirir les ap-
tituds perdudes per culpa de la
marginació social”.

La millor forma d’aconseguir-
ho és sens dubte mitjançant la
proximitat amb aquestes perso-
nes, de tal manera que puguin
comprovar directament quin ha
de ser el comportament adequat
a fi de tornar a endinsar-se en un
món del qual havien sortit per
certs problemes.

“Xerrant i estant amb ells, com
també ensenyant-los com han de
comportar-se”, s’aconsegueix,
segons Prince, la inserció social
d’aquestes persones amb una
major facilitat. Així mateix, la
formació ha de ser també una
prioritat per als usuaris en pro-
cés de reinserció, ja que la falta
de coneixements els porta a una
roda de la qual no podran sortir
mai si no es formen.

Formació
Aquesta formació per tal de tro-
bar una ocupació mitjançant la
qual guanyar-se un sou els la
dóna Deixalles. De mans dels
monitors de la fundació, els usu-
aris reben formació tant teòrica
com pràctica. La teòrica té rela-
ció amb els residus i amb la pre-
venció de riscos laborals.
Aquests coneixements s’aplica-
ran al mateix temps als diferents
tallers en els quals es reutilitzen

els elements recollits i en els
quals se’ls ensenya un ofici.

Però a Deixalles també s’ocu-
pen d’aquells que no tenen un
nivell mínim d’alfabetització.
Com explica Prince, “hi ha una
educadora que porta aquest pro-
cés d’alfabetització per als que el
necessitin.

De tota manera, a vegades les
dificultats en la reinserció
d’aquestes persones també apa-
reixen. Aquests problemes, com
afirma Prince, tenen a veure so-
bretot “amb la impossibilitat de
fer canviar a alguns d’actituds i
de costums”. Això pot provocar
la recaiguda d’alguns usuaris

que són a les portes de la reinser-
ció, però normalment de pocs.
Hi ha una majoria que es recupe-
ra i després de passar per Deixa-
lles aconsegueix recuperar la
vida perduda. Com explica Prin-
ce, un 98% dels que passen per
la fundació retornen a la norma-
litat i troba una feina.

Sí bé és cert que “les recaigu-
des ens afecten”, la recuperació
d’algú també ho fa, però positi-
vament. Per Prince, la reinserció
d’algú “és un premi per a nosal-
tres, és una enorme satisfacció”.
I satisfacció és el sentiment que
han de tenir aquells que ajuden
els més desvalguts. •

La importància
de la formació
La prioritat dels monitors de la Fundació Deixalles és la
capacitació social i laboral de les persones necessitades

Prince és un dels monitors de la Fundació Deixalles. Foto: Serge Cases

nt al taller de roba, un dels sis que hi ha al centre de Deixalles de Palma. Foto: Serge Cases

L’any 1949, el capellà francès Henri-
Pierre Grouès, més conegut com
l’Abbé Pierre, va tenir una gran in-
tuïció: entre la brossa que la gent
llençava als carrers de París hi havia
moltíssims objectes susceptibles de
ser reutilitzats o reciclats. Aquelles
escombraries no eren de ningú...
però les persones pobres les podi-
en recollir, treballar-les i donar-los
una segona vida. D’aquella “visió”
en van néixer els Drapaires d’Em-
maús i tot el moviment social per la

recuperació i el reciclatge.
Cinquanta anys després, aquella in-
tuïció genial no ha fet més que con-
firmar la seva validesa. El creixent
interès social per la protecció del
medi ambient ha empès les admi-
nistracions públiques a fomentar la
gestió responsable i el reciclatge
dels residus, i les campanyes de
sensibilització ens han dut a interi-
oritzar la importància de les “3
erres”: reduir, reutilitzar i reciclar.
Però en connexió directa amb l’ex-
periència pionera de l’Abbé Pierre,
els vint anys d’existència i treball in-
tens de la Fundació Deixalles a Ma-
llorca ens demostren que les tres
erres encara tenen molt més sentit
i eficiència social si hi afegim una
quarta erra: la “r” de la reinserció
de les persones en risc d’exclusió.
La memòria de 2007 que la Funda-
ció Deixalles acaba de presentar
mostra la feina feta, però sobretot
posa en relleu la gran projecció de
futur de la filosofia de les quatre
erres. Per molts d’anys!•

Les quatre erres
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Les cadires restaurades s’exposen per ser venudes. Foto: Serge Cases


