Qui són i què fan les entitats que rebran les donacions
MALLORCA

CÀRITAS MALLORCA
ONG que treballa i atén persones de totes les edats que es troben en situacions difícils,
personals o familiars. Els ajuden en tots els àmbits: material, formació, orientació
laboral, assistència, etc.
Les aportacions aniran destinades a:
• infants,
• dones soles amb càrregues familiars,
• aturats de llarga durada,
• persones majors soles i sense mitjans, etc.
Tenen també un taller de joguines, on hi fan feina persones en situació de marginació.
Les reparen i les posen a punt per vendre-les i/o regalar-les a infants desfavorits.
La roba que recullen, en col·laboració amb la Fundació Deixalles, la destinen als
mateixos col·lectius.
Què puc aportar

Com aportar el meu gra d’arena

Ajuts econòmics

2051-0099-81-1000702019

Roba

Bugaderia FILOSA. C/ Salelles, 1r (Palma)
Horari: 8.30 – 13.30h de dilluns a divendres
16.00 – 19.00h, dimarts, dimecres i dijous
Telèfon: 971 71 30 17

Aliments

C/ Seminari, 4 (Palma)
Horari: 9.00 – 14.00h
Altres horaris i segons quantitats, telefonar: 971717289 – 716288

Juguetes (en bon Pl. Fèlix Rodríguez de la Fuente, s/n (Barri Verge de Lluc)
estat d’ús)
Horaris: 9.00 – 13.00h de dilluns a divendres
15.00 – 19.00h, excepte dimecres
Telèfon: 971476951
Voluntaris

Telèfon de Càritas central: 971717289 – 971716288
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ASSOCIACIÓ ZAQUEO
Aquesta entitat té en funcionament un menjador social a Palma i donen berenar i sopar
a persones adultes que no poden comprar aliments, des d’indigents fins a persones
que, en la situació actual, han perdut la feina i han esgotat les seves prestacions
socials.
Donen entrepans i, dos dies per setmana, donen un menjar calent.
Què puc aportar

Com aportar el meu gra d’arena

Ajuts econòmics

2051-0124-80-1038698755

Aliments

Pl. Mercadal, 3B (Palma)
Horari: 16.00 – 17.30h de dilluns a divendres

Voluntaris

Contactar amb:
Catalina Cunill. Telèfon: 619 044 206
Margalida Cortès. Telèfon: 670 246 329

CREU ROJA BALEARS
Atenen col·lectius diversos, de totes les edats, amb especial atenció als nuclis familiars
amb problemes i a persones majors sense mitjans i amb problemes de mobilitat.
Els ajuden en tots els àmbits: material, formació, orientació laboral, assistència, etc.
Què puc aportar

Com aportar el meu gra d’arena

Ajuts econòmics

2051-0099-81-1036310308

Voluntaris

Telèfon: 971295000
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FUNDACIÓ BANC D’ALIMENTS DE BALEARS
El Banc d’aliments rep aliments dels Fons Europeus i donacions d’empreses i de
particulars i els distribueix entre centres, institucions i entitats que atenen persones
necessitades de tota Mallorca.
Què puc aportar

Com aportar el meu gra d’arena

Ajuts econòmics

2051-0099-89-1051333680

Aliments

Recolliran els aliments a domicili
Horari: 9.00 – 12.00h de dilluns a divendres

Voluntaris

Entre altres, necessiten conductors de furgoneta per a l’horari de
recollida, a més de persones pel magatzem i la distribució.
Horari: 9.00 – 12.00h de dilluns a divendres
Telèfon: 971 408 100
e-mail: bamallorca@gmail.com

PA DE SANT ANTONI (Caputxins de Palma)
Iniciativa impulsada pels Frares caputxins de Palma i gestionada amb la implicació de
voluntaris de Palma que preparen entrepans per a persones necessitades i els
distribueix tots els matins en el centre de Palma.
També distribueixen bosses amb productes bàsics per a famílies cada setmana.
Què puc aportar

Com aportar el meu gra d’arena

Ajuts econòmics

2051-0001-61-1070016924

Aliments

Bastió d’en Sanoguera, 3 – Palma
Horari: 9.00 – 10.30h, de dilluns a dissabte

Voluntaris

Persona de contacte : Tonyi Bisquerra
Telèfon: 649420181 (17.00 – 20.00h, de dilluns a divendres)
e-mail: tonyibisquerra@yahoo.es
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Qui són i què fan les entitats que rebran les donacions
MENORCA

CÀRITAS MENORCA
Càritas diocesana de Menorca és una ONG que treballa i atén persones de totes les
edats que es troben en situacions difícils, personals o familiars. Els ajuden en tots els
àmbits: material, formació, orientació laboral, assistència, etc.
Les aportacions que els farem aniran destinades a:
- infants,
- dones soles amb càrregues familiars,
- aturats de llarga durada,
- persones majors soles i sense mitjans, etc.
La roba que recullen, la destinen als mateixos col·lectius.
Què puc aportar

Com i on aportar el meu gra d’arena

Ajuts econòmics

2051-0147-61-1002364641

Roba

Maó. C/ Santa Eulàlia, 83 – Tel. 971 361 001
Ciutadella. C/ Fivaller, 20 – Tel. 971481137
Alaior. Edifici Cas Corbu
Es Castell. Pl. Sa Raval Vella, 1
Ferreries. Pla de l’Església, 8
Sant Lluís, c/ St. Lluís, 81
Altres llocs: informeu-vos als telèfons indicats

Aliments

Maó
C/ dels Negres, 41
Horari: 9.00 – 13.00h
17.00 – 20.00h
Resta illa, dirigiu-vos a les diferents parròquies (Horari preferent:
18 – 20h)

Medicaments

Maó. C/ Santa Eulàlia, 83 – Tel. 971 361 001
Ciutadella. C/ Fivaller, 20 – Tel. 971481137
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Voluntaris

Maó. C/ Santa Eulàlia, 83 – Tel. 971 361 001
Demanar per: M. Antònia Llambias Fiol
Ciutadella. C/ Fivaller, 20 – Tel. 971481137
Demanar per: Majo Casasnovas Seguí
Horari atenció al públic: 9.00 – 13.00h, dilluns-divendres
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Qui són i què fan les entitats que rebran les donacions
EIVISSA
CÀRITAS EIVISSA
Càritas diocesana d’Eivissa i Formentera és una ONG que treballa i atén persones de
totes les edats que es troben en situacions difícils, personals o familiars. Els ajuden en
tots els àmbits: material, formació, orientació laboral, assistència, etc.
Les aportacions que els farem aniran destinades a:
- infants,
- dones soles amb càrregues familiars,
- aturats de llarga durada,
- persones majors soles i sense mitjans, etc.
La roba que recullen, la destinen als mateixos col·lectius.
Què puc aportar

Com aportar el meu gra d’arena

Ajuts econòmics

2051-0028-28-1034607837

Roba

Eivissa: c/ Felip II, 16 bxs.
Sant Antoni: c/ B. Vicente Ramon, 17
Santa Eulària: c/ Historiador J. Clapes, 19
Horari: 10.00 – 13.00h i 17.00 – 19.00h, de dilluns a divendres

Aliments

Eivissa: c/ Felip II, 16 bxs.
Sant Antoni: c/ B. Vicente Ramon, 17
Santa Eulària: c/ Historiador J. Clapes, 19
Horari: 10.00 – 13.00h i 17.00 – 19.00h, de dilluns a divendres
Per a grans quantitats, servei de recollida a domicili, telefonant a:
654 377 352 o per e-mail: alimentos@caritasibiza.org

Voluntaris

Eivissa: c/ Felip II, 16 bxs.
Telèfon: 656 595 382 – 971 311 762
e-mail: voluntariado@caritasibiza.org

6

Fundació DEIXALLES (Delegació EIVISSA)
Entitat que centra la seva acció en la formació social i laboral de persones adultes en
situació d’atur de llarga durada o de marginació. Gestionen tallers de recollida i
reciclatge de residus, de roba i d’electrodomèstics i procuren suport i formació
orientada a l’ocupació.
Actualment, han de menester recursos per poder becar les persones que fan la
formació, per tal que finalitzin el procés i puguin dur un “salari” a la família.
Què puc aportar

Com aportar el meu gra d’arena

Ajuts econòmics

2051-0130-77-1023636452

Voluntaris

Telèfon: 971191118. Extensió 7 (Coordinació)
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