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1. INTRODUCCIÓ 
 

Durant l’any 2019, Can Gazà ha continuat desplegant les seves 

quatre grans línies d’actuació, que cal recordar: 
 

 D’una banda, atendre en tots els ordres –personals, 
alimentaris, sanitaris, de vestir, etc.- i sense límit de temps, 

aquells homes malalts provinents de l’alcoholèmia o de les 
toxicomanies, irrecuperables per al treball regular, que, sense 

cap mena de suport econòmic, social o familiar, si no fos per 

Can Gazà serien hostes del carrer. 
 

 D’altra, servir de casa de recuperació o de salut per a altres 
homes necessitosos que, momentàniament i per malaltia, estan 

impedits per al treball regular però que no tenen les eines 
necessàries per cuidar-se ni per mantenir econòmicament la 

seva llar. Amb l’aixopluc momentani de Can Gazà, alguns se’n 
poden sortir. 

 
 Finalment, ha seguint essent el gran economat i rebost per a 

moltes persones individuals i famílies.  
 

 A conseqüència de tot plegat, Can Gazà, durant el 2019, ha 
seguit exercint de talaia i d’observatori del moviment de 

l’exclusió social de Mallorca, una realitat cada cop més frepant i 

profunda que no acaba de veure clos el seu cercle assistencial. 
 

Tres són les claus de la pràctica assistencial de Can Gazà, recordem-

ho, per aconseguir aquests propòsits: 
 

o L’ús de la xarxa pública de serveis socials i sanitaris, 
preferentment, com qualsevol altra família resident al Secar de 

la Real. D’aquesta manera, a banda de posar-nos en mans dels 
millors professionals, es racionalitza en grau extrem l’equip 

responsable, amb la qual cosa pràcticament la totalitat del gruix 
dels recursos econòmics recauen directament sobre els 

assistits. 
 

o L’aprofitament de la finca de Can Gazà i dels Tallers Marginàlia 
com a camp assimilable a la laborteràpia. La granja de Can 

Gazà, el seu hort i les seves pastures, a banda de servir-nos de 

magnífic i esplèndid economat i rebost propi, comporta el tall 
de feina millor per als assistits. Anant al seu ritme, mantenim 
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en perfecte estat tant el casal com la finca. A la nau del polígon 

industrial de Can Valero hi tenim el Taller Marginàlia on mobles, 
roba, llibres i altres elements ornamentals hi troben una segona 

oportunitat i que ocupen gairebé la meitat dels nostres 

residents.  
 

o El finançament, a càrrec d’una xarxa d’associats, amics i 
cooperants altament responsabilitzats amb la filosofia i la 

pràctica de Can Gazà que ens permet viure sense cap excedent 
però amb la màxima dignitat compartint tots els recursos. 

 
Cal insistir en aquest punt principal i capital de tot el procés 

recuperador de Can Gazà: el suport constant i mantingut dels 
associats, amics, simpatitzants i cooperants; de les empreses i dels 

particulars que amb les seves aportacions econòmiques, regulars o 
esporàdiques, o amb les seves aportacions en espècie permeten que 

seguim treballant per als més necessitosos de Mallorca.  
 

I per això, convé exemplificar aquest compromís amb el nostre 

projecte amb la generositat de la propietat de Can Gazà, 
representada per Amparo Benito Cañellas, que, juntament amb els 

altres hereus, volen mantenir la voluntat de dona Catalina Cañellas, 
sa mare i anterior propietària, de destinar la finca a l’atenció dels 

pobres de Mallorca. 
 

També convé tenir un record especial a l’amplíssima llista de 
mantenidors de la nostra nombrosa família que, puntualment, ens 

subministren el gènere alimentari o d’higiene que necessitam. Sense 
ells, òbviament, quadrar els balanços econòmics seria impossible. A 

força d’oblidar-nos-en d’algun, és de justícia relacionar-los sense que 
l’ordre d’aparició impliqui grau de rellevància: 

 
 Associació Agrària de Joves Agricultors, ASAJA 

 Els Rotaris de Mallorca 

 “Mallorca sense fam” 
 Gran Lògia Provincial de les Illes Balears 

 La pastisseria “Duc” 
 Embotits “Can Not”, de Porreres 

 Gelats “Jop” 
 “Cuina natural” 

 “Cárnicas Suñer”, de Manacor 
 “Ramaders Agrupats”, de Felanitx 

 ”Hiper Manacor”  
 L’empresa alemanya “Extra Games”, GMBH 
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 El “Club Horizonte” 

 El programa ERGON, de cuina, de l’IMAS. 
 Club Lions de Mallorca 

 L’associació Zaqueo 

 Fundació Minyones 
 El col·legi de Monti-sion 

 Els IES de Calvià 
 L’IES Blanquerna 

 Els amics de s’Alqueria Blanca que ens ajuden a les 
matances 

 L’Associació de Veïns de Portopetro 
 La Confraria de la Mare de Déu de Lluc de Calvià 

 Les “Dones d’Empenta”  
 Diverses associacions de la tercera edat 

 Diverses associacions de veïns 
  

I, a banda d’aquests noms propis, molts d’altres anònims –es pot 
veure en la memòria econòmica- que es recorden de Can Gazà en 

celebrar un aniversari o una festa, i ens n’ofereixen la recaptació 

entera. 
  

  



CAN GAZÀ, Institut contra l’exclusió social                           Memòria 2019 

 

 

 6  

 

2. L’ACTIVITAT 

2.1. Can Gazà com a centre de distribució  
 

Finalment i com a complement a tot el que s’ha dit fins ara, cal dir 
que Can Gazà, per als espais que ofereix, s’ha convertit en una mena 

de centre de distribució dels aliments i altres productes higiènics o de 
neteja que les distintes empreses amigues i particulars ens van fent 

arribar.  
Així, de tot allò que rebem, en feim part amb l’Associació Zaqueo, 

l’Associació El Refugi, l’Associació Siloè i la Fundació Minyones, que, 
al seu torn, també ens assorteix de gènere divers i col·labora amb 

nosaltres estretament. 

A part, és clar, de totes aquelles persones que, de manera regular 
o esporàdicament, ens demanen queviures. 

 
 

2.2. El “Taller Marginàlia” 
 

El maig de 2015 els tallers de mobles, roba, llibres i altres objectes 
de decoració que s’iniciaren a la finca de Sa Casa Llarga passaren a 

una nau del polígon ciutadà de Can Valero, en el carrer d’Asival 
número 4. 

El PROGRAMA TALLER MARGINÀLIA, de Can Gazà, ocupa els 
residents que es troben en millors condicions de salut i pretén 

contribuir a la seva recuperació personal. En aquests tallers, els 
mobles, la roba, els llibres, els ornaments més variats i fins i tot les 

utopies hi troben una nova oportunitat de ser útils. Aquests Tallers, el 

vaixell insigne de Can Gazà, demostren dia a dia que és el millor 
agent socialitzador dels residents. 

El lema d’aquest projecte no pot ser més explícit:  “La dignitat del 
marginat exigeix que quan se segui a taula pugui dir: aquest plat de 

calent no me’l regalen; me l’he guanyat”. 
 

L’octubre de 2019, en aquesta nau on hi 
tenim el Taller Marginàlia, salpà una nova 

iniciativa gazanenca; el “Vermut del primer 
dissabte”, que pretén obrir de bat a bat el 

nostre taller i, al mateix temps, 
institucionalitzar una jornada perquè tots els 

nombrosos amics de la nostra causa es 
puguin veure i compartir escalf, il·lusions i 

coratge. 
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Iniciaren aquesta nova singladura “Els caminants”, un grup 

musical nascut de l’Associació Amics del Seminari. 
El mes de novembre el “Vermut” es convertí en una pregària pels 

immigrants que, en l’intent d’arribar a Europa, moren ofegats a la 

Mediterrània. 
 

Finalment, el vermut del desembre 
el protagonitzaren els membres del 

“Club Horizonte”, actius cooperants de 
Can Gazà, que presentaren unes 

“Matines Primarenques”. 
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3. ELS RESIDENTS I ASSISTITS 

3.1. Dades i comentaris 

Durant l’any 2019 s’han mantingut ocupades les places que tenim 
disponibles: 25 homes. Les baixes que s’han produït s’han cobert 

automàticament. 
Quant a la procedència de les altes, provenen de derivacions 

hospitalàries, de la Xarxa Pública d’atenció a l’exclusió social o 
directament del carrer, tot i que de cada vegada més són derivacions 

de la Xarxa per tal de fer més efectiva i operativa l’atenció a l’exclusió 
social extrema. 

Arribats aquí, cal significar que Can Gazà, tot i no estar inclòs en 
aquesta xarxa pública d’atenció a les persones excloses –circuït 

depenent de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, del Consell de 
Mallorca- hi manté una relació permanent i fluïda, de tal manera que, 

en la pràctica, és com si hi estiguéssim integrats. 

Les derivacions hospitalàries posen de manifest una de les més 
gravíssimes mancances que afecta el col·lectiu cada cop més 

nombrós d’exclosos socials: la no disponibilitat d’un centre 
sociosanitari que atengui com es mereixen les persones malaltes 

sense cap recurs, econòmicament depauperades, socialment 
arraconades i sanitàriament abandonades. 

Aquest greuge, juntament amb el drama que suposen els malalts 
mentals sense suport que no són atesos com cal per manca d’espais i 

mitjans, són els dos correctius que amb més urgència s’han d’aplicar 
en l’atenció a la població socialment marginada de Mallorca si no 

volem seguir condemnant-la a la deportació, una pràctica gens 
casadora amb un estat de dret, lliure i democràtic. 

I aquesta exigència que des de Can Gazà llançam veu en crit, cal 
advertir que és àmpliament compartida per tots els centres, recursos, 

institucions i persones que s’atansen a la nostra població exclosa i en 

coneixen bé la seva naturalesa.  
Per tant, si no s’han arbitrat, encara, les mesures necessàries per 

resoldre aquesta injustícia clamorosa es deu purament i simple –i 
reconeixem la duresa i la contundència de la raó adduïda- a la 

insensibilitat de tots els partits polítics que tenen a les seves mans els 
mitjans necessaris per resoldre aquest atemptat contra la condició 

humana més esquerdada. 
 

3.2. La informació i l’orientació oferta. 

 

En ser un dels recursos amb més història i fermament consolidat dels 

centres que atenen la població més marginada de Mallorca, Can Gazà 
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rep diàriament moltes demandes, per via telefònica, a través dels 

canals que té oberts a les xarxes socials o bé presencialment. 
 

Es tracta d’un servei que no es pot negligir perquè respon a 

demandes gairebé urgents, moltes d’elles desesperades. Per això, cal 
reflectir aquests requeriments d’informació i orientació de persones 

alienes a Can Gazà. 

 

DEMANDES D'INFORMACIÓ  
I ORIENTACIÓ 2019 

Gener 35 

Febrer 31 

Març 27 

Abril 31 

Maig 26 

Juny 19 

Juliol 15 

Agost 22 

Setembre 29 

Octubre 32 

Novembre 34 

Desembre 37 

TOTAL 338 
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3.3. El treball amb els residents i assistits 

Fet aquest incís, que ens semblava ineludible, cal parar esment a la 
població residencial de Can Gazà més estable, és a dir, en els 15 

homes que han arrelat al casal i que han aconseguit recuperar 
mínimament el seu tremp personal. Ells són els que, efectivament, 

donen forma a la nostra intenció d’erigir-nos en una família nombrosa 
de fet.  

Ells són els que mantenen viu i despert l’esperit de la casa i que 
de les dinàmiques relacionals més elementals i bàsiques en fan les 

bastides d’una nova realitat personal. 
És aquest gruix estable de residents els qui ens van marcant les 

línies a seguir, car no cal oblidar que la idea constitutiva de Can 
Gazà, la seva naturalesa, és oberta i creativa, gens encarcarada i 

rígida, atenta en tot moment als canvis que es van produint en el 
rostre de la desprotecció social. 

A més, aquest nombre estable de residents és la millor garantia –

probablement l’única- per a l’èxit en la consolidació de les noves 
incorporacions, en actuar de referent i guia en tot moment als homes 

que es van incorporant. 
Arran de l’experiència de desset anys com a centre assimilable a 

una família de fet nombrosa, avaluant i analitzant el camí que hem 
anat fent i no perdent mai de vista el batec constant de cada moment 

per tal de donar valor suprem a les persones que, responsablement, 
s’esforcen per refer en la mesura de les seves possibilitats de salut i 

personals la seva mòlta vida, des de fa aquests anys, a més de no 
permetre l’entrada de cap substància tòxica o alcohòlica a Can Gazà –

mesura en peu des de la fundació de la família de fet el 1996- per ser 
resident s’ha de ser necessàriament abstinent. 

Així, en el cas dels homes provinents de les toxicomanies, no 
poden ser actius i han d’estar en programes de manteniment amb 

Metadona, sotmetent-se als controls regulars i acudint a les cites de 

la Unitat de Conductes Addictives (UCA). 
Quant als que provenen de l’alcoholèmia, han de passar per un 

procés de deshabituació hospitalària i posteriorment seguir els 
mateixos controls a la UCA. 

D’aquesta manera, aconseguim que el grup de 25 residents 
segueixi sempre la mateixa direcció quant a la responsabilitat 

personal. El reforç mutu, en aquest cas, i atenent la precarietat 
extrema –humana i de salut- que presenten gairebé tots ells, encara 

serveix d’estímul per trobar forces i seguir dempeus. 
D’altra banda, el model de convivència recuperativa que proposa 

Can Gazà, basat en l’autoregulació i l’autoesment, no seria possible 
sense aquest requisit. En aquest sentit, cal insistir que qui fa el casal, 

l’eix central de l’actuació de tots, és la recuperació –als màxims 
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nivells possibles- a través de compartir espais, experiències, 

economia, objectius i, òbviament, apropaments personals. 
I en ser, els residents i la millora de la seva situació, l’objectiu 

central de Can Gazà, necessàriament han de ser ells qui tinguin cura, 

primer de tot, dels companys impossibilitats, una tasca essencial 
marca de la casa.  

Sense aquest compromís exprés d’ajudar i de socórrer qui n’està 
necessitat, no hi ha cabuda a Can Gazà. I, a més, també són els 

residents que se’n cuiden del manteniment de la granja, del casal i 
del Taller Marginàlia que prou feina donen. Així, cada un d’acord amb 

les seves disponibilitats físiques, té encomanada una feina diària. 
Tenint present, com s’acaba de dir, que el manteniment del casal, 

de la granja i del Taller Marginàlia és prou exigent i que els 25 
residents presenten diferents graus de disponibilitat física, s’han 

establert dos grups de feina.  
Un primer, que durant tres hores diàries i obligatòriament, tenen 

encomanada una tasca concreta, que perfectament pot ser 
acomplerta amb aquest temps. Essencialment es tracta de la neteja 

de les estances del casal. Dels quefers inherents a la cuina en té cura 

un equip permanent. 
I un segon grup, nodrit amb aquells residents que es troben en 

millors condicions físiques, per la qual cosa poden superar sense 
excessius problemes aquestes tres hores diàries de treball, que tenen 

esment de l’hort, de la granja, del servei de bugaderia i del Taller 
Marginàlia. 

 
 

3.4. L’atenció constant al seu estat de salut 
 

Com ja s’ha dit, Can Gazà acull homes malalts de distint grau degut a 
l’abús de substàncies alcohòliques o tòxiques i incapacitants per al 

retorn al mercat laboral ordinari. Aquesta determinació fa que 
l’atenció que dedicam a l’estat de salut de cada un dels residents o 

assistits sigui permanent. 

A l’atenció sanitària dels residents hi dedicam una cooperant en 
exclusiva que, de mitjana diària, hi sol destinar unes quatre hores de 

la seva jornada. 
Pensem que no tots els residents, per dificultats de mobilitat, 

poden acudir sols al centre de salut per qualsevol acte mèdic o a 
l’hospital de referència en els casos dels que segueixen tractament 

antisida. Igualment al grup que setmanalment se sotmeten als 
controls de consum de la UCA. 

En paral·lel, els ingressos hospitalaris també són freqüents, la qual 
cosa imposa un règim de visites per cobrir les seves necessitats que 
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de cap de les maneres no podem eludir, car consideram els 

ingressats els nostres familiars, naturalment. I, per aquesta raó, 
esdevenim el contacte entre l’equip mèdic i el nostre resident 

ingressat. 

 

VISITES MÈDIQUES 2019 

  

METGE DE 

CAPÇALERA 

CURES I 

ANALÍTIQUES 

ESPECIALISTES I PROVES 

DIAGNÒSTIQUES TOTAL 

GENER 7 10 15 32 

FEBRER 9 9 22 40 

MARÇ 18 18 9 45 

ABRIL 15 8 11 34 

MAIG 10 7 18 35 

JUNY 12 5 13 30 

JULIOL 14 12 8 34 

AGOST 8 4 6 18 

SETEMBRE 13 10 19 42 

OCTUBRE 11 9 10 30 

NOVEMBRE 13 6 14 33 

DECEMBRE  18 12 17 47 

TOTAL 148 110 162 420 

 

 

 

3.5. Les relacions externes, les regularitzacions 

administratives i altres tasques burocràtiques 
 

Són molts els residents a Can Gazà que, e entrar, no tenen 
regularitzada la seva situació administrativa. D’altres, tot i poder-hi 

optar, no cobren cap pensió no-contributiva per no haver-la tramitat. 
Alguns mantenen encara causes pendents judicials menors. 
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Totes aquestes situacions generen caterves de tràmits que es 

duen a terme amb l’acompanyament d’un membre de l’equip de 
treball. 

Durant el 2019, es varen fer un total de gestions distribuïdes de la 

següent manera: 

 

 

 

  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

GESTIONS ADMINISTRATIVES 2019 
INSS

INEM

CENTRE SALUT

CONSELLERIA SERVEIS
SOCIALS
CENTRE BASE

AJUNTAMENT

ATIB

GESTIONS ADMINISTRATIVES 2019 

  GEN FEB MARÇ  ABR MAIG JUNY JUL AGO SET OCT NOV DES TOTAL 

INSS 1 2 1 
 

1 
     

1 
 

6 

INEM 2 1 1 3 1 
   

2 3 1 2 16 

CENTRE SALUT 4 7 2 5 14 3 5 1 9 13 10 7 80 

CONS SERVEIS SOCIALS 
   

9 9 
       

18 

CENTRE BASE 
         

1 
  

1 

AJUNTAMENT 
        

2 7 
  

9 

ATIB 
        

3 2 
  

5 

CIS 
         

2 
  

2 

JUTJATS 
        

4 
   

4 

GESTORIA 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 14 

TOTAL 8 11 5 18 26 4 6 2 22 30 13 10 155 
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3.6.   El manteniment de l’hort i la granja 

 
Per obtenir el màxim rendiment tant a la granja com a l’hort de Can 

Gazà –insistim: la clau de volta de tot el procés d’atenció de l’entitat- 
destinam un cooperant en exclusiva a la coordinació de la seva 

producció. S’ha de tenir en compte que el seu manteniment ocupa 
bona part dels residents en disposició de treballar, ni que sigui unes 

hores, raó per la qual esmerçar molta cura a la seva direcció incideix 
decididament en el seu màxim aprofitament. 

Durant el 2019 s’han sacrificat un total de 103 animals destinats 
al consum dels residents de Can Gazà: 12 porcs, 18 anyells i 71 caps 

d’aviram. 
 

 
3.7. Activitats del Taller Marginàlia 

 

Ja s’ha comentat a bastament la importància del Taller Marginàlia que 
Can Gazà té al polígon de Can Valero, de Palma. Per això és balder 

insistir en els punts que ja s’han tractat en altres apartats d’aquesta 
memòria, però sí que, per exemplificar l’abast del taller, tant des del 

vessant intern dels residents com de la incidència social, és adient 
consignar els viatges de recollida o lliurament de mobles, roba, llibres 

i altres objectes de decoració que troben una segona oportunitat. 
 

VIATGES DE LLIURAMENT O 
RECOLLIDA 2019 

Gener 20 

Febrer 23 

Març 18 

Abril 19 

Maig 12 

Juny 11 

Juliol 14 

Agost 7 

Setembre 18 

Octubre 18 

Novembre 18 

Desembre 12 

TOTAL 190 
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4.- DADES ECONÒMIQUES 

 

DESPESES 2019 
 

 

Electricitat 8.987,30 

Aigua 5.042,99 

Butà 1.713,16 

Telefonia 2.569,88 

Farmàcia 2.105,83 

Manteniment casal 2.140,41 

Manteniment granja 839,30 

Materials oficina 1.791,10 

Automòbils i combustible 6.088,88 

Seguretat Social 23.419,49 

Nòmines 56.567,22 

Gestoria 1.325,00 

IRPF 2.858,65 

IRPF Taller Marginàlia 6840 

Despeses i manteniment Taller 42.249,36 

Assegurances 918,20 

Beques residents 17.715,00 

Beques treballadors 6.600,00 

Ajudes individuals 3.350,00 

Despeses bancàries 827,57 

  

TOTAL 170.529,85 
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INGRESSOS 2019 

  
  
Quotes d'associats 25.668,00 

Aportació Caixa Colonya 1.500,00 

Aportació Fundació Sa Nostra 2.500,00 

Intervanvi solidari Taller Marginàlia 76.940,21 

Campanyes 16.720,00 

Donatius 33.284,00 

Subvenció IMAS 12.500,00 

  
TOTAL 169.112,21 
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